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คํานํา 
 

ร า ย ง า นส รุ ป ผ ลกา รป ระ เ มิ น คุณภ าพ กา ร ศึ ก ษาภ าย ใน  ป ก า ร ศึ กษ า  2 56 1  

(1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามองคประกอบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยคณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานอางอิง สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษา รวมท้ังการตรวจเยี่ยมสถานท่ีจริง จึงสรุปเปนรายงานฉบับนี้ 

           คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกทานท่ีเปนหนึ่งในการ

สรางผลงานท่ีมีคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวา ขอเสนอแนะ ขอแนะนําและ

ขอคิดเห็นจะเปนประโยชนตอคณะสูการพัฒนาตอไป 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................................. 

(รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

ประจําปการศึกษา 2561 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
1. ขอมูลทั่วไป  
 คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ตองการจะพัฒนาระบบสหกรณใหเจริญกาวหนาในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท พ.ศ. 2524  
โดยกําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรียนวิชาสหกรณเบื้องตน เพื่อนําไปเปนความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนตอไป 
จากนั้นภาควิชาสหกรณไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับและไดนําแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเขามาอยูรวมกับภาควิชา
สหกรณ ไดแก เศรษฐศาสตร การตลาด และการบัญชี เพื่อใหสามารถสอนวิชาสหกรณเบื้องตนไดอยางสมบูรณ  
และในป พ.ศ.2528 ไดปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตอมาไดมีการเปดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณและโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร ตามลําดับ       

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยาง
หาที่สุดมิได วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงใชนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ” ตั้งแตนั้นเปนตน
มา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” และวันที่ 
10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเขา
ศึกษาเปนจํานวนมากจึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความตองการในการเขาศึกษาตอ ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2550 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว พ.ศ. 2551 เปดสอนใน
สาขาวิชาการจัดการการบิน และ พ.ศ. 2553 ไดมีการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
และพ.ศ. 2556 เปดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยจัดใหมีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนํา 
คณะวิทยาการจัดการไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.96 5.00 3.45 3.72 ระดับคุณภาพด ี
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 4.00 1.76 5.00 3.59 ระดับคุณภาพด ี
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 
รวม 13 2.66 4.86 4.23 4.08  

ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี ดี ระดับคุณภาพด ี
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3. จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. คณะสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. คณะมีระบบและกลไกในการติดตามการดําเนินงานตางๆ ตามพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  
4. จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรกระตุนใหอาจารยดําเนินงานวิจัย เผยแพรบทความวิจัยในวารสารนานาชาติ หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 

2. คณะควรหาวิธีการสงเสริม/สนับสนุนใหอาจารยทุกคนขอทุนวิจัยใหมากข้ึน 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ) 
กรรมการ 

 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

………………………………………………………………….. 
(นางสาวนิสรา  โภควัต) 

ผูชวยเลขานุการ 
 

 

………………………………………………………………….. 
(นางสาวณัฐวรรณ  อนอุระ) 

ผูชวยเลขานุการ 
 

………………………………………………………………….. 
(นายชัยวัฒน  สรอยเวที) 

ผูชวยเลขานุการ 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1 )  การดํ า เ นินการกอนการตรวจประ เ มิน  มหาวิทยาลั ยราช ภัฏว ไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาการจัดการ  
โดยกําหนดวันประเมิน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงชี้  
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจ
ประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจัดการประชุม
รวมกับคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพื่อแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมินแจงวัตถุประสงค
การตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ 
ประธานบริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของตัวบงชี ้
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนินกิจกรรม
การเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอ
ผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูที่เก่ียวของเปดโอกาสให
คณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน และ
ประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง หลังจากนั้น
คณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร เสนอไป
ยังคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เพื่อดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเก่ียวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปน
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ (2) 
การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอที่ประชุมของบุคลากรของ
หนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ทั้งนี้เกณฑการตัดสนิผล เปนไปตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 
1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

1.1.1   ชื่อหนวยงาน 
     คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) 

 
1.1.2   ที่ตั้ง 

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

 
     1.1.3   ประวัติความเปนมา 
     คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการจะพัฒนาระบบสหกรณใหเจริญกาวหนาในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท พ.ศ. 2524 
โดยกําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรียนวิชาสหกรณเบื้องตน เพื่อนําไปเปนความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนตอไป 
จากนั้นภาควิชาสหกรณไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับและไดนําแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเขามาอยูรวมกับภาควิชา
สหกรณ ไดแก เศรษฐศาสตร การตลาด และการบัญชี เพื่อใหสามารถสอนวิชาสหกรณเบื้องตนไดอยางสมบูรณ  
และในป พ.ศ.2528 ไดปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตอมาไดมีการเปดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณและโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร ตามลําดับ 
      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิได วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงใชนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ” ตั้งแตนั้น
เปนตนมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” 
และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดยกฐานะเปน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไป
สนใจเขาศึกษาเปนจํานวนมากจึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอ
กับความตองการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความตองการในการเขาศึกษาตอ ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2550 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว พ.ศ. 2551 เปดสอน
ในสาขาวิชาการจัดการการบิน และ พ.ศ. 2553 ไดมีการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
และพ.ศ. 2556 เปดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยจัดใหมีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนํา 
คณะวิทยาการจัดการไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  
 1.2.1 ปรัชญา 
  “ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการกาวล้ํา นําสูสากล” 
 
 1.2.2 ปณิธาน 

  คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางนักศึกษาใหมีความรู มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
ในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากลสงเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติ ดวยการถายทอดองคความรูใหแกสังคมในรูปแบบวิจัย ตํารา และการบริการวิชาการ 
 
 1.2.3 เปาหมาย 

1)  สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับ Education 4.0 ใหไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
เปนที่ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยการบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning:WiL) 
และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning 

2) การจัดการพันธกิจสัมพันธ และใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชนทองถ่ิน และการ
แสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3) การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4) เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการ

แหงการเรียนรู 
 

1.2.4 นโยบาย 
 1) นโยบายดานการผลิตบัณฑิต   

 1.1) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรใหมีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบ
 วิชาชีพ 

 1.2) จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 1.3) สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ในลักษณะการบูรณาการองคความรูไปสูการปฏิบัติ และสงเสริม

 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร 
 1.4) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและมีความยืดหยุนสูงเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 โลก 
 1.5) พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ 

 ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
 1.6) จัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย 

 2) นโยบายดานงานวิจัย 
2.1) พัฒนาระบบ กลไกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2.2) สงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยพัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
2.3) แสวงหาแหลงทนุภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
2.4) สงเสริมและสนับสนนุการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.5) สงเสริมและสนับสนนุใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวจิัยและงานสรางสรรค 

 

 



[7] 
 

3) นโยบายดานการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ 
3.1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
3.2) สนับสนุนใหมีความรวมมือดานพันธกิจสัมพันธและบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็ง
 ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
3.3) สงเสริมการจัดการเรียนการรู โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ และปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง 

4) นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1) สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
4.2) สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 
4.3) สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

5) นโยบายดานการบริหารจัดการ 
5.1) จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
5.2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 
5.3) พัฒนาสภาพแวดลอมและพื้นที่ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
5.4) ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวน

ไดเสีย 
5.5) พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5.6) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.7) สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5.8) สงเสริม สนับสนุนในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบไดรวมทั้งมีการจัดทํางบประมาณ ที่สอดคลองกับพันธกิจทุกพันธกิจ
และมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 

6) นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1) พัฒนาแผนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานที่เก่ียวของ 
6.2) สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
6.3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
6.4) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงการทํางาน 
6.5) สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะ

และหนวยงานอ่ืน 
6.6) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน 
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 1.2.5 วัตถุประสงค 
 1) สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับ Education 4.0 ใหไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  เปนที่ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการบูรณาการกับการทํางาน (Work- 
  integrated Learning:WiL) และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
 2) การจัดการพันธกิจสัมพันธ และใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชนทองถ่ิน และการ
  แสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 3) การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 4) เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการ
  แหงการเรียนรู 
 
1.3 อัตลักษณ และ เอกลักษณ 
 1.3.1 เอกลักษณ 
         เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3.2 อัตลักษณ 
         บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน 
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1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
 

โครงสรางคณะวิทยาการจัดการ 
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1.5 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจําคณะ กรรมการอํานวยการ)  
 ผูชวยศาสตราจารยประพนัธพงษ  ชิณพงษ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา  สีดี   รองคณบดีฝายวชิาการและงานวิจัย 
 อาจารยธนิษฐนนัท  จันทรแยม  รองคณบดีฝายพฒันาศักยภาพนักศึกษาเเละพันธกิจสัมพันธ 
 อาจารยปวริศา  เลิศวิริยะประสทิธิ์   รองคณบดีฝายบริหารเเละมาตรฐานการศึกษา 

อาจารยกิตินันธ  มากปรางค   ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร 
 อาจารยชลยีา  ยางงาม   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ  

อาจารยธันยนิชา  วิโรจนรุจน   ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ 
นางพากเพียร  ธูปบชูากร   ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานคณบด ี

 ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
อาจารย ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง  ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
ผูชวยศาสตราจารยอุทัย  ยะรี  ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 
อาจารยกิตินันธ มากปรางค   ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
อาจารยพวงเพชร สุขประเสริฐ  ประธานสาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 

 อาจารยจุรีรัตน  หนองหวา   ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
 อาจารยภารดี  นึกชอบ   ประธานสาขาวิชาการบญัช ี
 อาจารย ดร.ศรินธร  ไชยรัตน  ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 ผูชวยศาสตราจารยอุบล ไมพุม   ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีจัดการศึกษาจํานวน           
5 หลักสูตร และมีสาขาวิชาจํานวน 9 สาขาวิชา  ดังนี้ 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสตูร คุณวุฒิ 
ปที่

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทองเที่ยว ศศ.บ. 2560 3 พ.ย.59 8 ก.พ.61 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บธ.บ. 2561 2 พ.ย.60 1 ส.ค.61 
 การบริหารธุรกิจ บธ.บ. 2561 2 พ.ย.60 22 ก.พ.61 

ธุรกิจดิจิทัล บธ.บ. 2561 4 ม.ค.61 23 พ.ค.61 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 
สมัยใหม 

บธ.บ. 2561 8 มี.ค.61 1 ต.ค.61 

การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

บธ.บ. 2558 5 ก.พ.58 1 พ.ค.58 

บัญชบีัณฑิต การบัญช ี บช.บ. 2561 2 พ.ย.60 22 ก.พ.61 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร ศ.บ. 2559 7 เม.ย.59 18 ส.ค.59 
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นศ.บ. 2560 2 ก.พ.60 15 ส.ค.60 
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,955 คน  

ประเภทนักศึกษา ปการศึกษา 2561 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2,955 

รวม 2,955 

 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 74 คน ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 57 คน จําแนกเปนขาราชการ 20 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 37 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวน 17 คน จําแนกเปน พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง 2 คน ลูกจางชั่วคราว  
7 คน 

 
ตารางท่ี 1  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนง สถานภาพ และระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. 

ขาราชการ 20   14 6 2 17 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 37   31 6 32 4 1 

รวม 57   45 12 34 21 2 
 

ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนง  สถานภาพ  

ตําแหนง จํานวน 

สถานภาพ 

ขาราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

เจาหนาที่
ประจําตาม
สัญญาจาง 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป 4   4   
นักวิชาการศึกษา 4   3 1  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 1    1  
นักวิชาการหองปฏิบัติการ 1   1   
พนักงานขับรถ 2     2 
คนสวน -     - 
พนักงานทําความสะอาด 5     5 

รวม 17   8 2 7 
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  ตารางท่ี 3  รายชื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  แสดงตําแหนงและคุณวุฒิ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

1 ผศ.กานต  ทองทว ี ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการจดัการทั่วไป 

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

2 ผศ.เจษฎา  
ความคุนเคย 

ผูชวยศาสตราจารย 
- รองอธิการบดี 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการทองเที่ยว 

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

3 รศ.ดร.ฉันธะ  
จันทะเสนา 

รองศาสตราจารย 
- กรรมการผูแทนคณาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาเศรษฐศาสตร  

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

4 ผศ.ดร.ธีรธนิกษ              
ศิริโวหาร 

ผูชวยศาสตราจารย 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม 

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

5 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  
นาคภิบาล 

ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

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

6 ผศ.ประกอบเกียรติ   
อ่ิมศิริ 

ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิานิเทศศาสตร 

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

7 ผศ.ประพันธพงษ   
ชิณพงษ 

ผูชวยศาสตราจารย   
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการทองเที่ยว 

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

8 ผศ.ประสิทธิ์  สุขสุมิตร ผูชวยศาสตราจารย   
- อาจารยประจาํสาขาวชิานิเทศศาสตร 

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

9 ผศ.ละเอียด  ขจรภัย ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจาํสาขาวชิานิเทศศาสตร 

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

10 ผศ.วรพจน  
บุษราคัมวด ี

ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการจดัการทั่วไป 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 
11 ผศ.วิกรานต  

เผือกมงคล 
ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

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

12 ผศ.วิภาวดี  ทูปยะ ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ  

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

สื่อสาร) 
13 ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย   

นาคนก 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาเศรษฐศาสตร 

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

14 อาจารยศิริพร  
จิระชัยประสิทธ ิ

ผูชวยอธิการบด ี
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบญัช ี

บช.ม.(การบัญช)ี 
บธ.บ.(การบัญช)ี  

15 ผศ.สุจิราภรณ 
ฟกจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย   
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

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

16 ผศ.อาทิมา   
แปนธัญญานนท 

ผูชวยศาสตราจารย 
- ผูชวยอธิการบด ี
- อาจารยประจาํสาขาวชิาธุรกิจดิจิทัล 

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

17 ผศ.อุทัย  ยะรี ผูชวยศาสตราจารย  
- ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

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

18 อาจารย ดร.ไอลดา   
อรุณศรี 
 

อาจารย  
- รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาธุรกิจดิจิทัล 

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

19 ผศ.ดร.รัตนา  สีด ี ผูชวยศาสตราจารย 
- รองคณบดีฝายวชิาการและงานวิจัย 

  - อาจารยประจาํสาขาวชิาการจัดการทั่วไป 

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

20 ผศ.อาภา  ไสยสมบัต ิ ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาเศรษฐศาสตร 

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
วท.บ.(บริหารธุรกิจ) 
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ตารางท่ี 4  รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  แสดงตําแหนงและคุณวุฒิ  
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

1 อาจารยจุรีรัตน 
หนองหวา 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ 
การทองเที่ยว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

2 อาจารยชลยีา   
ยางงาม 

อาจารย 
- ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษาเเละสารสนเทศ 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาธุรกิจดิจิทัล 

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

3 ผศ.ชวาลา  ละวาทิน ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 
 

บธ.ม.(การบริหารองคการและ 
การจัดการ) 
บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) 

4 อาจารย ดร.ณัตตยา
เอ่ียมคง 
 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 

ปร.ด.(นวัตกรรมการเรียนรู 
ทางเทคโนโลย)ี 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) 

5 
 
 

อาจารย ดร.ธันยธร 
ติณภพ 
 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

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

6 อาจารยปวริศา 
เลิศวิริยะประสิทธิ ์

อาจารย 
- รองคณบดีฝายบริหารและมาตรฐาน

การศึกษา 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการทองเที่ยว 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ 
การทองเที่ยว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
 

7 อาจารยพวงเพชร   
สุขประเสริฐ 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

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

8 อาจารยภารดี   
นึกชอบ 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการบญัช ี

บช.ม.(การบัญช)ี 
บช.บ.(การบัญช)ี 

9 อาจารย ดร.มนสชิา  
อนุกูล 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการจดัการทั่วไป 

กจ.ด.(การจัดการ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(บริหารการเงิน) 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

10 อาจารย ดร.วรีรัตน   
สัมพัทธพงศ 

อาจารย 
- รองผูอํานวยการสาํนักสงเสริมการเรียนรู

และบริการวิชาการ 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

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

11 อาจารยนิศากร  
มะลิวัลย 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

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

12 อาจารยศิริวรรณ  
คําดี 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการจดัการทั่วไป 

บธ.ม.(การจัดการองคการ)         
บธ.บ.(การบัญช)ี 

13 ผศ.ศิริพงษ  ฐานมัน่ ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการจดัการทั่วไป 

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

14 อาจารยอภิชาติ   
การะเวก 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบญัชี  

บธ.ม.(การบัญช)ี 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

15 ผศ.อัจฉราวรรณ   
สุขเกิด 

ผูชวยศาสตราจารย 
- ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

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

16 ผศ.อุบล  ไมพุม ผูชวยศาสตราจารย 
- ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

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

17 อาจารยธันยนิชา    
วิโรจนรุจน 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

บธ.บ.(การตลาด) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตร) 

18 อาจารย ดร.อัญชลี  
เยาวราช 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

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

19 อาจารย ดร.ศรินธร   
ไชยรัตน 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

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

20 รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม รองศาสตราจารย  
- อาจารยประจาํสาขาวชิาเศรษฐศาสตร 
 
 

ศ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร) 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

21 อาจารยธนิษฐนนัท  
จันทรแยม 

อาจารย 
- รองคณบดีฝายพฒันาศักยภาพนักศึกษา      

เเละพันธกิจสัมพนัธ 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

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

22 อาจารยดวงมณี  
ชักนํา 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบญัช ี

บธ.ม.(การบัญช)ี 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

23 อาจารยกิตินันธ  
มากปรางค 

อาจารย 
- ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารภาพลกัษณองคกร 
- ประธานสาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกสและ 
การจัดการโซอุปทาน) 
วท.บ.(อัญมณีวิทยา)  

24 อาจารยนิรินธนา 
บุษปฤกษ 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

25 อาจารยถิรนันท  
ทิวาราตรีวิทย 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกสและ 
การจัดการโซอุปทาน) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจ)ุ  

26 อาจารยวัชรพล   
วงศจันทร 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

บธ.ม.(การจัดการโลจสิติกส) 
ทล.บ.(การจัดการการขนสงสนิคา
ทางอากาศ) 

27 อาจารยพิชญณี   
ตีรณากรณ 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วท.ม.(การจัดการโลจสิติกส) 
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร) 
บธ.บ.(การตลาด) 

28 อาจารยปริยากร   
สวางศรี 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบญัช ี

บธ.ม.(การบัญช)ี 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

29 อาจารยภัทรภร  
พุฒพันธ 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

30 อาจารยเปรมฤดี   
ทองลา 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิา 

การจัดการทองเที่ยว 

ศศ.ม.(การจัดการทองเที่ยว) 
ศศ.บ.(การทองเที่ยว) 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

31 อาจารยธิติรัตน  
วงษกาฬสนิธุ 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิาการบญัช ี

บช.ม.(การบัญช)ี 
บช.บ.(การบัญช)ี 

32 อาจารยมัณฑนา  
สีเขียว 

อาจารย 
- อาจารยประจาํสาขาวชิานิเทศศาสตร 

ท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจ)ุ 
ศ.บ.(การออกเเบบ) 

33 อาจารยรังสรรค   
ลีเบี้ยว 

อาจารย 
- อาจารยประจาํศูนยสระแกว 

สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 

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

34 อาจารยกีรฉัตร  
วันชวย 

อาจารย 
- อาจารยประจาํศูนยสระแกว 

สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
วท.บ.(เคมี) 

35 อาจารยพรรณี   
พิมพโพธิ ์

อาจารย 
- อาจารยประจาํศูนยสระแกว 

สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 

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

36 อาจารยคณิต  
เรืองขจร 

อาจารย 
- อาจารยประจาํศูนยสระแกว 

สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การจัดการ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

37 อาจารยอัจฉราภรณ 
ชัยนนัทนาพร 

อาจารย 

- อาจารยประจาํศูนยสระแกว 
สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การบัญช)ี 
บธ.บ.(การบัญชี) 
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ตารางท่ี 5  รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  แสดงตําแหนงและสถานภาพ  
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

1 นางพากเพียร   
ธูปบชูากร 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
  ผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

2 นางปราณี  นายาว พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ.(การบัญชี) 
 

3 นางสาวนิสรา  โภควัต พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวชิาการศึกษา  

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

4 นางสาวสุกัญญา  
แกนสมบัต ิ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ.(การบัญช)ี 

5 นายพีรวฒัน  ตนัตอ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวชิาการศึกษา 

บธ.บ.(การบัญช)ี 

6 นายสุรเสน  กรานโต พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวชิาการหองปฏิบตัิการ 

ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) 

7 นางสาวณัฐวรรณ   
อนอุระ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวชิาการศึกษา 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

8 นายชัยวัฒน   
สรอยเวที 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ศศ.บ.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) 
แขนงวิชา บริหารภาครัฐและทองถ่ิน 

9 นายพชรวัฒน  ศรีนิล เจาหนาทีป่ระจําตามสัญญาจาง 
- ตําแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 
 

10 นางสาวเพชรกมล  
เพชรสุนทร 

เจาหนาทีป่ระจําตามสัญญาจาง 
- ตําแหนง นักวชิาการศึกษา 

ศศ.บ.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) 
แขนงวิชา บริหารภาครัฐและทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 6  รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจางชั่วคราว)  แสดงตําแหนงและสถานภาพ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

1 นายพงศกร  วามนตรี ลูกจางชัว่คราว 
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

มัธยมศึกษาปที่ 6 

2 
 

นายสุริยา  ปททุม ลูกจางชัว่คราว 
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

มัธยมศึกษาปที่ 6 

3 นางวรรณี  สทุธิวงษ ลูกจางชัว่คราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

ประถมศึกษาปที่ 4 

4 นางอารีรัตน   
พรหมมนต 

ลูกจางชัว่คราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

5 นายไพทูล  สุขเกษม ลูกจางชัว่คราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

ประถมศึกษาปที่ 4 
 

6 นางสาวสุราลัย   
โฉมเฉิด 
 

ลูกจางชัว่คราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

7 นางจงรักษ ภูขาว ลูกจางชัว่คราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

 
1.9 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

                 งบประมาณ จํานวนเงิน (หนวย : บาท) 
งบประมาณแผนดิน 4,737,600 

งบประมาณรายได 7,357,700 
รวม 12,095,300 

 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรมีผลการดําเนินงานที่
อยูระดับดีทุกหลักสูตร 
2. ควรกระตุนและกํากับติดตามใหอาจารยมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการใหมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน  
 
 
 

1-1 ติดตามทุกหลักสูตรใหมีผลการดําเนินงานอยูในระดับ
ดี ทุกหลักสูตร 
2-1 สงเสริม สนับสนุนและกระตุนใหอาจารยพัฒนา
ตนเองใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงวิชาการ โดย
ในป พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562 มีอาจารยสงผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนจํานวน 11 คน  
2-2 คณะไดมีบันทึกขอความขอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 
 
3. ควรจัดกิจกรรมเสริมที่เปนประโยชนกับนักศึกษาและ
ศิษยเกาเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
 
 
4. ควรมีการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

งบประมาณในการศึกษาตอทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการ 
3-1 คณะรวมกับสาขาวิชาในการจัดกิจกรรมเสริมที่เปน
ประโยชนกับนักศึกษาและศิษยเกา ไดแก กิจกรรมพัฒนา
ความรูทางดานบัญชีสําหรับการทดสอบเปนผูตรวจสอบ
บัญชีภาษีอากร  
4-1 กํากับและติดตามการประเมินความสําเร็จของ
กิจกรรมใหตรงตามวัตถุประสงค 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ
ในวารสารที่เปนไปตามเกณฑของ ก.พ.อ. เพื่อเอ้ือตอการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. ควรมีการดําเนินงานตามระบบที่วางไวใหเห็นเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน 
 

- คณะรวมกับมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิชาการในวารสารที่เปนไปตามเกณฑของ 
ก.พ.อ โดยจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริมงานวิจัย 
ของคณะ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูจากการปฏิบัติการ
วิจัยและการทําวิจัยรวมระหวางเครือขายคณะวิทยาการ
จัดการ 
- กิจกรรมสงเสริมการเผยแพรผลงานของอาจารยและ
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ และจัดทําวารสารงานวิจัย 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. ควรกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ 
2. ควรมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนที่
ชัดเจน เพื่อนําผลไปปรับปรุงแผนในปถัดไป 
 

- คณะกรรมการบริการวิชาการจัดทําแผน กําหนด
วัตถุประสงค คาเปาหมาย และตัวชี้วัด ความสําเร็จของ
แผนใหสอดคลองกับนโยบายคณะ นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
- คณะกรรมการบริการวิชาการ มีการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ของแผน รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ตอคณะกรรมการบริหารคณะ อยางนอย 1 คร้ัง 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ 
2. ควรมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนที่
ชัดเจน เพื่อนําผลไปปรับปรุงแผนในปถัดไป 
 

- คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรมจัดทํา
แผน กําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมาย และตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของแผนใหสอดคลองกับนโยบายคณะ 
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
- กําหนดใหคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
อยางนอย 1 คร้ัง 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
การคนหาแนวปฏิบัติที่ดี (KM) ควรมีการดําเนินการให
ครอบคลุมพันธกิจทั้งดานผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
โดยใหเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 

คณะมีแนวปฏิบัติที่ดี (KM) ครอบคลุมพันธกิจทั้งดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ซ่ึงสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสตและซัพพลายเชนไดนําแนวทางการฝงตัวกับสถาน
ประกอบการจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร และในสวนของงานวิจัยผูชวยศาสตราจารย ดร.
ภิญญาพัชญ นาคภิบาล ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการทํางาน
วิจัยรวมกับชุมชนไดนําเสนอแนวทางการทํางานวิจัย
รวมกับชุมชนเผยแพรใหหลักสูตรภายในคณะไดนําไป
ปฏิบัติตาม ซึ่ งคณะกรรมการบริการวิชาการไดนํา
แนวทางนี้ไปชวยในการทํางานรวมกับชุมชนจนทําใหเกิด
งานวิจัยจํานวน 2 เร่ือง ดังนี้  
1. งานวิจัยเ ร่ืองการแกไขปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรเพื่อ 
การพัฒนาทองถ่ิน หมู 6 ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว  
จ.ปทุมธานี ของผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด 
2. งานวิจัยเ ร่ือง การแกไขปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรเพื่อ
การพัมนาทองถ่ิน หมู  2 ต.เมืองไผ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแกว ของอาจารยดวงมณี ชักนํา 
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บทท่ี 2  

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรที่ เปดสอนในป

การศึกษา 2561 ทั้งหมด จํานวน 9 หลักสูตร และไดประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตร
สรุปได ดังนี้  

 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนการประเมิน 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

3.15 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

3.58 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม 

3.80 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

3.59 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

3.68 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  

3.56 

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี 

3.09 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 

3.28 

9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

3.36 

คะแนนเฉลีย่รวม 3.45  

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 3.51  
ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย 3.45 

ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย 3.45 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  3.45 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.45 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  

 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ี
ลาศึกษาตอ) จํานวน 57 คน  มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกจํานวน 12 คน   
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

12 X 
100 

= รอยละ 21.05 
57 

  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

21.05 
X 5 = 2.63 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 57 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 12 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 21.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 30 
ผลการประเมิน :  
รอยละ 21.05 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 21.05 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  2.63 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.63 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอคนพบ  

คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษา
ตอ) จํานวน 57 คน  มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการจํานวน 23 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

23 X 
100 

= รอยละ 40.35 
57 

  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

40.35 
X 5 = 3.36 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

57 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 34 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผศ. 21 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรศ. 2 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 52.15 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 40.35 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 40.35 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  3.36 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.36 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

ขอคนพบ  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป 
(FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1,545.76 

2.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

57 

3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

27.12 

4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

25 

 

คาเปาหมาย 

: นอยกวารอยละ 10 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 8.48 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 8.48 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  2.88 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.88 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แกนักศึกษา 
 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5 
 
 5. มีนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูง ข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
 

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  5 
ประการ ใหครบถวน  
 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 
 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในประเด็นตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor) 
  
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 

 6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 5 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคขอคนพบ  
 คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายใน จํานวน  314,000 บาท ภายนอก จํานวน 
188,000 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 502,000 บาท มีอาจารย
ประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 57 คน  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบัน 

314,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 314,000 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบัน 

188,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 188,000 

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัตงิานจริง (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 

57 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 57 

4.จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: 25,000 บาท/คน 
ผลการประเมิน  
:  8,807.02 บาท/คน 

ผลการประเมิน 
: 8,807.02 บาท/คน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  1.76 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 1.76 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ขอคนพบ  

คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา จํานวน 77 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20 
จํานวน จํานวน 65 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน - เรื่อง 
คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 5 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 
7 เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน - เรื่อง ผลรวมคา
ถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 
21.6  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

คาน้ําหนัก 

(1) 
จํานวน (ช้ิน) 

(2) 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 

(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 65 13 
0.40 - - 
0.60 5 3.0 
0.80 7 5.6 
1.00 - - 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 - - 
0.40 - - 
0.60 - - 
0.80 - - 
1.00 - - 
รวม 77 21.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 18.40 
ผลการประเมิน  
: รอยละ 37.89  

ผลการประเมิน 

 : รอยละ 37.89 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 1.  จัด ทําแผนการบริการวิชาการประจํ าป ท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  
 
 2.โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  
 3. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง
นอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
 
 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 
 5.นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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  องคประกอบท่ี 4 การทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวม ท้ั งจั ดสรรงบประมาณเ พ่ือ ให ส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

:  7 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ  
ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ  และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและ
เสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดส วน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผล
จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 

 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 7 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 7 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สาย
สนับสนุน 
 

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเ พ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
 
 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

: 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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บทท่ี 3 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
2.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51 

31.09 
= 3.45 คะแนน ไมบรรล ุ 3.45 คะแนน 

9 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํา
คณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก รอยละ 30 

12 
X100 = 21.05 % ไมบรรล ุ 2.63 คะแนน 57 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารยประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 
52.15 

 
23 X100 = 40.35 % ไมบรรล ุ 3.36 คะแนน 
57 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

นอยกวา 
รอยละ10 

 
(27.12-25) X100 = 8.48 % บรรล ุ 2.88 คะแนน 

25 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 6 ขอ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 6 ขอ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.72 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 5 ขอ  ไมบรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

25,000 
บาท/คน 

8,807.02 บาท/คน ไมบรรล ุ 1.76 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจาํและนักวิจัย 

รอยละ 
18.40 

รอยละ 37.89  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

3.59 คะแนน 
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ตัวบงชี้ 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

7 ขอ 6 ขอ (1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการกํากับตดิตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและอัตลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

6 ขอ 6 ขอ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

 
2.2 ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 6 2.96 5.00 3.45 3.72 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 4.00 1.76 5.00 3.59 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

รวม 13 2.66 4.86 4.23 4.08  
ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี ดี ระดับคุณภาพดี 

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 
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2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรท่ีมีคะแนนนอย ควรมีการจัดการความรูกับ
หลักสูตรท่ีมีคะแนนสูง ตามรายตัวบงชี้ เพ่ือปรับปรุง
กระบวนดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 
2. ควรมีการพัฒนาผูท่ีตํารงตําแหนงวิชาการใหมีตําแหนง
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  
3. การนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง ควรมีการ
นําผลในประเด็นยอยซ่ึงอาจจะมีหลายประเด็นในแตละ
ดาน มาประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไข 
4. คณะควรจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนเพ่ือพัฒนาความรู 
ในการประกอบอาชีพใหศิษยเกา 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรมีการสนับสนุนผลงานของอาจารยหรือนักศึกษาให
นําไปสูการจดสิทธิบัตร เพ่ือนําไปสูการคุมครองสิทธิของ
ผลงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 
2. ควรพัฒนาระบบการสงเสริมและสนับสนุนการทํา
ผลงานวิจัย เพ่ือเปนแรงจูงใจในการเขียนโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับงบประมาณ 
3. ควรมีการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน
แหลงตีพิมพท่ีมีคาน้ําหนักสูงข้ึน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมีความมุงม่ันในการดําเนินงานดานบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมใหคณาจารยมีความรูในการนําผลงานทางดาน
บริการวิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนาไปสูผลงานทาง
วิชาการท่ีสามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการได 
 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรพัฒนา และบูรณาการโครงการบริการวิชาการท่ีมา
จากหลายหลักสูตรท่ีสรางความโดดเดน และตรงตอความ
ตองการและปญหาของชุมชน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การเลือกประเด็นการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเลือกประเด็นการจัดการความรูควรกําหนดหัวขอท่ี
แคบ และลึก เพ่ือใหชัดเจนและมีความเขาใจในการศึกษา
และนําไปใชในการปฏิบัติ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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ภาคผนวก 
 

- ผลการสัมภาษณผูแทนนักศึกษา 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561 
- กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561 
- ภาพประกอบ 
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ผลการสัมภาษณผูแทนนักศึกษาปจจุบัน 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2521 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

 
รายช่ือผูเขารับการสัมภาษณ 
1. นางสาวพันธทิพย แตงไทย  สาขาวิชาการบัญชี    ชั้นปท่ี 1 
2. นางสาวณัฏฐธิดา นวนกระแส สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว   ชั้นปท่ี 2 
3. นางสาวภัทรา  อารีย  สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว   ชั้นปท่ี 2 
4. นางสาวชิดชนก มีแกว  สาขาวิชาการบัญชี    ชั้นปท่ี 3 
5. นางสาวภัทธีญาภรณ โยนลอย  สาขาวิชาการบัญชี    ชั้นปท่ี 3 
6. นางสาวเกวลี  เก้ือดวง  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ชั้นปท่ี 3 
7. นายณัฐนันท  อินทุมาร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  ชั้นปท่ี 3 
8. นายจักรภัทร  นอยสถิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   ชั้นปท่ี 4 
9. นางสาวปติณญา เหลือสุข  สาขาวิชาการบัญชี    ชั้นปท่ี 4 
 
ส่ิงท่ีประทับใจ 
 ภูมิใจท่ีไดรับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงเปน
มหาวิทยาลัยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ และรูสึกประทับใจ
เรื่องความมีเมตตาของอาจารยลูกศิษย สามารถเขาพบ และขอคําปรึกษาได อีกท้ังยังมีชองทางการติดตอท่ี
หลากหลายมากข้ึน เชน ติดตอทาง Line และ Facebook  
 
ส่ิงท่ีอยากใหพัฒนา 
 1. อยากใหมีการสนับสนุนการศึกษาในระดับตางประเทศ  
 2. อยากใหมีการสงเสริมการอบรมดานภาษาเพ่ิมเติม ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม  
 3. อยากใหเพ่ิมจุดจอดรถรับ – สง นักศึกษา บริเวณหนาคณะ  
 4. อยากใหคณะปรับปรุงหองน้ําและประตูหองเรียน  
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ผลการสัมภาษณผูแทนนักศึกษาศิษยเกา 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2521 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

 
รายช่ือผูเขารับการสัมภาษณ 
นายกันตพล จันทกลม ปจจุบันประกอบอาชีพมัคคุเทศกท่ัวไป (ตางประเทศ) บริษัท Dream destination holiday 
 
ขอเสนอแนะ 

- เนนการลงพ้ืนท่ี มากกวาศึกษาในหองเรียน  
- เพ่ิมเติมการเรียนการสอนดานภาษา 

 
การส่ือสารกับศิษยเกา  

- มีการใหศิษยเการวมบรรยาย เพ่ือใหความรูกับรุนนอง และมีการประชาสัมพันธเม่ือคณะมีงานตางๆ  
 
พัฒนาปรับปรุง 

- ปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย  
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คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กลาวตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
และรายงานผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561  
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 
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คณาจารยและบุคลากรรวมเขารับฟงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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มอบของท่ีระลึก 
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ถายภาพรวมกัน 
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