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ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดไว้ในหมวด 6 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับประกอบด้วย “ระบบประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” โดยก าหนดให ้

“หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารงานการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน” คณะวิทยาการจัดการได้จัดท ารายงาน         

การประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีรอบระยะเวลาใน       

การด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อใช้ส าหรับการตรวจติดตาม

และประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ  อีกทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานจาก      

การประเมินตนเองและผู้ประเมินภายนอก  อันจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการที่ก าหนดไว้ใน

แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายงานนี้ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในการประเมินตนเองจ านวน 5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้และ    

การสรุปผล 

การรายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้  นอกจากจะมีการจัดท าเป็นรูป เล่มแล้ว  ทั้ งนี ้           

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   

ลงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) เพื่อ

ความสะดวกในการตรวจหลักฐานอา้งองิ และการแสดงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 

 

 

 

(ผศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  1 สิงหาคม 2561 
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สำรบัญ 

 

  หน้ำ 

ค ำน ำ   

สำรบัญ   

บทสรุปผู้บริหำร  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 1 

 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมา 1 

 ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์   4 

 โครงสรา้งองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 9 

 รายชื่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ 10 

 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 10 

 จ านวนนักศึกษา 11 

 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 12 

 งบประมาณและอาคารสถานที่ 13 

 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 17 

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 19 

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 20 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 53 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 76 

 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 88 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 95 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 120 

ภำคผนวก   

ก ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา   

ข ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานด้านประกันคุณภาพการศกึษา  
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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในแปดหนว่ยงานหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตั้งอยู่ที่อาคาร 41 มีห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชา มี อาคารศูนย์          

ฝกึปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ ซึ่งเน้นด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว (อาคารสวนหลวง) โครงสร้างคณะฯ 

ประกอบด้วยส านักงานคณบดี และหนว่ยงานย่อยแยกตามหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร คือ 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 - หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี   

 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว    

ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ  

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการมพีันธกิจส าคัญ คอื  ให้การศกึษาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการที่มี

ความรู้คู่คุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านวิทยาการจัดการ ใหบ้ริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้ง

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ เสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านวิทยาการจัดการของผู้น าชุมชน ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านวิทยาการจัดการ แสวงหาแนวทาง

ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการใหเ้หมาะสมกับท้องถิ่น และ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านวิทยาการจัดการ 
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 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ มคีะแนนเฉลี่ยรวม 4.03 ซึ่งผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี สามารถแสดงผลการประเมินได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 3.37 ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 4.03 ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 4.03 ระดับดี 

 โดยในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม     

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ดังตอ่ไปนี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1.  คณะวิทยาการจัดการ มีกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการก าหนดค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนลงสู่บุคลากร โดยผ่านการประชุม    

ซึ่งจะท าให้บุคลากรทั้งหมดมีแนวทางในการด าเนินงานตามแผนในทิศทางเดียวกัน 

2.  คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

โดยผ่านคณะกรรมการระดับสาขาวิชา พร้อมทั้งมีการจัดบุคลากรสายสนับสนุนที่คอยอ านวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนการสอนและงานจัดซื้อจัดจ้าง งานเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาวิชาให้มปีระสิทธิภาพขึ้นด้วย 

3.  คณะวิทยาการจัดการ มีกระบวนการในการให้บริการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น

การให้ค าปรึกษา การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

4.  คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ

วิจัยพร้อมทั้งมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน ที่มีพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดความ

ยั่งยืนและเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 
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5.  คณะวิทยาการจัดการ มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย

อ านาจ เพื่อท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน นอกจากนี้ผู้บริหารยังบริหารงานโดยใช้หลัก       

ธรรมาภิบาล ท าให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารงาน 

6.  คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดนโยบายทางการเงิน โดยคณะกรรมการ และมีการ

ติดตามตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 

7.  ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ให้ความส าคัญกับงานประกันคุณภาพ โดยมีการแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพให้เป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนางานประกันคุณภาพให้มีคุณภาพขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะวิทยาการจัดการ ยังมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ จ านวนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด ซึ่งคณะฯ ต้องวางแผนในการจัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาบุคลากร และมีการวางแผนในการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรให้มคีวามเหมาะสม 

2.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ยังขาดการท าวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิจัยที่

ได้รับรองคุณภาพยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งคณะฯ ต้องมีแนวทางในการผลักดันให้บุคลากรท าวิจัยให้

มากขึ้น เช่น จัดอบรม, การใหค้วามรู้ด้านงานวิจัย, การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย และการ

ก าหนดภาระงานให้บุคลากรมเีวลาท างานวิจัยให้มากขึ้น 

 ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท าแผนงานงบประมาณปีการศึกษา 

2561 ดังนี้ 

1. งบสนับสนุนการท าผลงานเพื่อขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

2. งบสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในต่างประเทศ 

3.   จัดตัง้หน่วยงานการจัดการระบบสารสนเทศ โดยหน้าที่หนึ่งจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทุนการวิจัย 

เป้าหมายและแผนการพัฒนา 

 คณะวิทยาการจัดการมีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ มี

ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยในปี 2560 คณะได้เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณวุฒิที่สูงขึ้น และสนับสนุนให้มีการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น และสนับสนุนการท า

วิจัยของคณาจารย์ในการตพีิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ชื่อหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมา 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัดการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา ที่มีการพัฒนาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ในปี 

พ.ศ.2527 ที่จัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับคณะต่างๆ ที่เลือกเรียนวิชาพืน้ฐาน

หลักๆ ที่ส าคัญ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชาด้านการสื่อสารประชา 

สัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อๆ มา เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการของตนเอง ในระดับ

อนุปริญญา เช่น วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์เพิ่มขึ้นตามจ านวน

นักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งรับโอนอาจารย์ในวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปี  พ.ศ.2538 

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ พ.ศ. 2538  คณะวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลากหลายสาขามากขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี 

และอนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิชาวิทยาการจัดการ ปรับเป็นคณะวิทยาการจัดการ 

และสามารถเปิดสอนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเป็นผลส าเร็จ ในปี  พ.ศ.2548 ปัจจุบันได้

พยายามพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพิ่มขึน้ ซึง่ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรจ านวน 

11 หลักสูตร ประกอบไปด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 10  หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1 

หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
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9. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

 นอกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหน่วยราชการระดับคณะดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันสภาพ

ทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว มีการแข่งขันทาง

การศกึษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการและวิถีชีวิตของคนในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ

ภูมิภาค ดังเป็นที่ทราบกันดีว่านับแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป สังคมประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเป็น

ประชาคมอาเซียน ซึ่งคาดว่าวัฒนธรรมทุกด้านต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่ การวางแผน การเตรียม

ตัวรับกับสถานการณใ์นอนาคต จงึเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญ 

 อนึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ ได้ก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554-2565) ซึ่งคาดว่าเมื่อ     

เสร็จสิ้นแผนในปี 2565 จะบรรลุเป้าหมาย “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา

บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต” และจากการประชุมสัมมนา

แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น การจัดท าแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ระยะ 

15 ปี เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 สรุปได้ว่า ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ควร

ค านึงถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การอุตสาหกรรม

ใหม่ๆ การขยายตัวของกรุงเทพมหานครสู่ปริมณฑล การพัฒนาของประชาคมอาเซียน การจัดการ

ศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตหรือสหกิจศึกษา รวมทั้งความได้เปรียบของการเป็น

เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม การขยายวิทยาเขต การจัดตั้ง/ขยายหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย 

และการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคณะวิทยาการจัดการ 

ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับความคาดหวังของสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ๆ อันจะน ามาซึ่งความก้าวหน้า

ของคณะ การปรับตัวตามความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้บุคลากรของคณะต้องเร่ง

พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนมากขึ้นทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ จึงต้องระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพื่อ

น าไปสู่การก าหนดแนวทางใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมตา่งๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมุ่งแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
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ทางวิชาการบนปรัชญา “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม น าท้องถิ่น สู่สากล” และวิสัยทัศน์ “คณะ

วิทยาการจัดการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับสากล 

เน้นคุณธรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ท้องถ่ิน” 

คณะวิทยาการจัดการในปัจจุบันมีความเป็นมา เริ่มจากการเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการใน

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี 2527 โดยวิทยาลัยครูได้พิจารณาจัดหาอาจารย์เริ่มแรกจากผู้ที่มี

พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเป็น

อาจารย์ของคณะวิชาในระยะแรกเปิดสอนเฉพาะวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการที่บริการให้คณะวิชา

อื่นเท่านั้นต่อมาในปีพ.ศ.2538 ได้เริ่มเปิดสอนวิชาเอกในคณะของตนเอง เช่นวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและวิชาเอกการจัดการ

ทั่วไป 2 ปีหลังอนุปริญญา ในขณะเดียวกันในช่วงนี้ได้มีการสอบบรรจุอาจารย์และรับโอนอาจารย์  เข้า

มาเพิ่มขึ้นในคุณวุฒิที่ตรงกับวิชาเอกที่เปิดสอนจงึท าให้มีอาจารย์จ านวนหนึ่ง แต่ยังขาดอาคารสถานที่

จึงอาศัยปฏิบัติงานรวมอยู่กับอาคาร 2 อาคาร 7 และปัจจุบันย้ายมาประจ าอยู่ที่อาคาร 4 (ซึ่งเดิมเป็น

อาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และอาคาร 41 (อาคาร 25 ปี) คณะวิทยาการจัดการ 

ปัจจุบันเป็นคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     พ.ศ. 2547 

โดยมีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตามล าดับดังน้ี 

1. อ.พิสูจน์  สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา 

2. ผศ.ดวงจติต์  กล าพากร หัวหนา้คณะวิชา 

3. ผศ.ประกายศรี  ศรรีุ่งเรือง หัวหนา้คณะวิชา 

4. อ.สมพร  จริามริทธิ์ หัวหนา้คณะวิชา 

5. ผศ.ประทุม  จันพินิจ หัวหนา้คณะวิชา 

6. รศ.วันทนีย์  แสนภักดี หัวหน้าคณะวิชา 

7. ผศ.ดร.ไพโรจน์  อุลิต หัวหนา้คณะวิชา 

8. อ.สุชนิ  หงษ์วจิติร คณบดี 

9. ผศ.ธิดา  พาหอม คณบดี 

10. รศ.อภินันท์  จันตะนี คณบดี 

 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  

 4 

 

11. ดร.ศานติ  เล็กมณ ี คณบดี 

12. รศ.ล ายอง  ปลั่งกลาง คณบดี 

13. ดร.ศานติ  เล็กมณ ี คณบดี 

14. ผศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล คณบดี 

ที่ตั้ง-อาณาเขต 

คณะวทิยาการจัดการ (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เลขที่ 96  ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท์ – โทรสาร 035-322085 

เว็บไซต์      http://management.aru.ac.th/ 

2. ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์   

ปรัชญา 

 “ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์   

  “ภายในปี 2564 คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ มุง่ผลติบัณฑิตที่มี

สมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  

1. ผลติบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชน 

2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักพึ่งพา

ตนเองและสร้างงาน 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรูธุ้รกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศกึษาสามารถเรียนรู ้โดย

การปฏิบัติจรงิ และเรียนรู้กับหนว่ยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะ

และหนว่ยงานภายนอก เพื่อน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. คณาจารย์รว่มแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดย

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของท้องถิ่นและ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

http://management.aru.ac.th/
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อัตลักษณ์  

 ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านกึด ีมจีิตอาสา 

เอกลักษณ์   

 แหลง่เรียนรูด้้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อท้องถิ่น 

3. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 
คณะวิทยาการจัดการมวัีตถุประสงคใ์นการผลติบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเกง่ มีความสุข รักท้องถิ่น

และมคีวามเป็นไทย โดยมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1. มคีุณธรรม จริยธรรมในการท างาน และมบีุคลกิภาพที่เหมาะสมกับอาชพี 

2. มคีวามรอบรู้ทางวชิาการในศาสตร์และสาขาดา้นการบริหารจัดการอยา่งถ่องแท้ ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนพื้นฐานของภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

3. มทีักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห ์และตัดสินใจเรื่องต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสมบนพืน้ฐาน

ของความถูกตอ้ง 

4. มจีิตใจใฝ่เรียนรู้เหตุการณข์องสังคมโลกในดา้นธุรกิจ เศรษฐกจิ สังคม การเมอืง ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและภาวะแวดล้อม 

5. มคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

6. มจีิตส านึกในความเป็นไทย มคีวามรักและผูกพันต่อท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์

สว่นรวม และยึดถือปฏบิัตอิยู่ในวิถชีีวิต 

7. มคีวามเป็นประชาธิปไตย ตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธา และความเชื่อมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

8. มภีูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด 

4. นโยบายคณะวทิยาการจัดการ 

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพ ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นท่ีต้องการ

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

  1.1  เตรียมความพร้อมก่อนการศกึษา ดว้ยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์            

เพื่อเตรียมนักศึกษาแรกเข้าให้มคีุณสมบัติพื้นฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จการศกึษา

ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
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  1.2.  สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง  

มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณแ์ก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรม

ธุรกิจจ าลอง การศกึษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

  1.4  สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น 

1.5  ส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษาสัมพันธ์เพื่อสรา้งเครือขา่ย กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

1.6  ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา มาถ่ายทอดประสบการณ ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

และด้านการวจิัย 

  2.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหาร

จัดการอัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกได้ 

   2.2  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดย

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรอืต ารา 

 2.3  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 

และก ารวิ จั ยป ระยุ กต์  (Applied research) ส่ ง เส ริม แล ะสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าผล งานวิจั ย 

ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยามาผสมผสานกับ

งานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์ตน้ทาง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

  2.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง

วิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

2.5  ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

    3.1  สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ที่ตอบสนอง 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิ ด โอกาสให้บุ คลากรภายนอกที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้อง  

เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
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  3.2  พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่า

และหลักสูตรที่หารายได้  

 3.3  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จาก

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

  3.4  ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart 

phone ในการเรียนการสอนได้ 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

  4.1  ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

4.2  สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มอืการปฏิบัติงานในสายงาน 

4.3  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม 

5 .  การบริหารจัดการองค์กร  

 5.1  ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศนไ์ด้ส าเร็จ 

  5.2  พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจต่างๆ  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสทิธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  5.3  บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ 

ค าสั่งและประกาศตา่งๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผดิชอบ ตรวจสอบได้ 

5.4  บริหารอัตราก าลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

  5.5  เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้

และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มอีุปกรณ์และเครื่องมอืพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

  5.6  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและการจราจร การ

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งพื้นที่การศึกษา 

พื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 
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6 .  การประกันคุณภาพการศึกษา  

  6.1  พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

  6.2  สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 

6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกัน

คุณภาพการศกึษามาปรับปรุงการท างาน 

เป้าประสงค ์ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพใหไ้ด้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ตอ้งการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 

2. พัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนานักศึกษาใหเ้รียนรู้จากการปฏิบัติจรงิ สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

4. คณะมงีานวิจัยที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

เชงิเศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 

 

5.  การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
ประกอบดว้ยองค์คณะบุคคลและหน่วยงานแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

1) คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดขึน้ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

2) คณะผู้บริหารด าเนินงานตามค าสั่งของสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีและคณบดี 

3)  หนว่ยงาน/สว่นราชการในคณะก าหนดขึ้นตามโครงสร้างที่ประกาศกระทรวงและมหาวิทยาลัย

และตามภารกิจที่จ าเป็นที่คณะตอ้งด าเนินการ 

 

 

 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  

 9 

 

6.  โครงสร้างการบริหารงานของคณะวทิยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานแผนงาน/งบประมาณ 

 การจัดการความรู้ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

กลุ่มงานบริการ และพัฒนา
นักศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

รองคณบด ี
ฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ 

คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 

คณะกรรมการบริหารคณะคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 งานวิชาการ 

 งานวิจัย 

 การแข่งขันทางวิชาการ 

 งานวิทยาการจัดการวิชาการ 

 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 กิจการนักศึกษา 

 งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ประธานบริหารหลกัสตูร 

 หลักสตูรปริญญาตรี  
1. การบัญชี  
2. การจัดการ 
3. การตลาด 
4. การท่องเท่ียว 
5. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. การจัดการโลจิสติกส ์
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
9. ธุรกิจระหว่างประเทศ 
10. การเป็นผู้ประกอบการ 

 หลักสตูรปริญญาโท 
1. บริหารธุรกิจ 
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7. รายชื่อผู้บริหาร  

 คณะกรรมการประจ าคณะ ค าสั่งแต่งตั้งเมื่อวันท่ี 22 มถิุนายน พ.ศ.2560 

1.   ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล   ประธานกรรมการ 

2.   นายธีรศักดิ์   สงวนมานะศักดิ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

3.   ผศ.ดร.พิชิต  พระพนิิจ    ผูท้รงคุณวุฒิ 

4.   นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสรฐิ   ผูท้รงคุณวุฒิ 

5.   ผศ.นันทนิธิ์   เอิบอิ่ม    กรรมการ 

6.   ดร.เมธารัตน์  จันตะนี    กรรมการ 

7.   นางสาวสวิตา  อยู่สุขขี    กรรมการ 

8.   นายมรุต   กลัดเจริญ   กรรมการ 

9.   นายสมเกียรติ  แดงเจริญ    กรรมการ 

10. นายพิเนต    ตันศริิ    กรรมการ 

11. นางสาวพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์   กรรมการ 

12. นางสาวฤดี   เสริมชยุต    กรรมการ 

13. นางเบญญภา  สอนพรม    เลขานุการ 

8.  หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 

 ข้อมูลหลักสูตร-สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร-สาขาวิชา 

ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 

การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการโลจสิติกส์ 

การตลาด 

การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

การเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  

 11 

 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร-สาขาวิชา 

ภาค กศ.บป. 

(เสาร ์– อาทิตย์) 

ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 

ปริญญาตรี 4 ปี  

(เทียบโอน) 

การจัดการ 

ที่มา : คณะวทิยาการจัดการ 

 

9.  จ านวนนักศกึษา 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี 4 ป ี

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 125 166 291 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 120 - 120 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 92 - 92 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 54 - 54 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 185 - 185 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 40 - 40 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 49 - 49 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 21 - 21 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 52 - 52 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 40 - 40 

ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ - 118 118 

ปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 17 17 
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10.  จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

10.1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศกึษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ - 49 6 55 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ - 5 3 8 

รองศาสตราจารย์ - 2 - 2 

ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 56 9 65 

10.2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศกึษา 

ประเภทบุคลากร 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ข้าราชการประจ า - 14 4 18 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 42 5 47 

อาจารย์ประจ าตามสัญญา - - - - 

รวม - 56 9 65 

10.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศกึษา 

ประเภทบุคลากร 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญา

เอก 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

ตรี 

ต่ ากว่าปริญญา

ตรี 

รวม 

ข้าราชการประจ า - 1 - - 1 

ลูกจา้งประจ า - - - 1 1 

พนักงานราชการ - - - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 7 - 8 

เจ้าหนา้ที่ประจ าตามสัญญา - - - 2 2 

รวม - 2 7 3 12 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  

 13 

 

11.  งบประมาณและอาคารสถานท่ี 
 

แผนงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ 

บกศ. กศ.บป. รายได ้

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการ 56,700   - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวชิาการจัดการ 33,070   - 

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศกึษาสาขาวิชาการจัดการ  

โลจิสตกิส ์
123,300   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 13,650   - 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศกึษา

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
53,650   - 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
31,530   - 

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาหลักสูตรบัญชบัีณฑิต 76,710   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาสาขาวชิาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
16,650   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาในการน าเสนอผลงานและ 

การคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
5,000   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาสาขาวิชาการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ 
32,940   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาสาขาวชิาการตลาด 23,530   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว

ตามมาตรฐานวชิาชีพสู่มาตรฐานสากล 
31,530   - 

โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารทบทวนแผนคณะวิทยาการจัดการ 83,600   - 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการ

ความรู้คณะวิทยาการจดัการ 
92,400   - 

โครงการพัฒนางานวจิัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 71,550   - 

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวชิาการ 6,000   - 
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แผนงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ 

บกศ. กศ.บป. รายได ้

โครงการก้าวแรกสู่อุดมศึกษากบัคณะวิทยาการจัดการ ครัง้ท่ี 5 36,670   - 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจดัการ  

1.1 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัตกิารสาขาวิชาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
265,400   - 

1.2 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัตกิารบริษัททัวร์ สาขาวิชา 

การท่องเท่ียว 
404,900   - 

1.3 ชุดครุภัณฑป์ระกอบห้องปฏบัิตกิาร Minimart สาขาวิชา

การตลาด 
31,400    

1.4 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัตกิารสาขาวิชาการบัญช ี 480,800    

1.5 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏบัิตกิารสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ 
410,000    

1.6 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏบัิตกิารโรงแรม  สาขาวิชาการ

ท่องเท่ียว 
203,100    

1.7 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัตกิาร Dummy สาขาวิชา

การตลาด 
101,100    

1.8 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏบัิตกิารสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
353,400    

1.9 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏบัิตกิารนักศึกษาสาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
119,900    

1.10 ชุดครภุัณฑป์ระกอบห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 1,600,000    

1.11 ชุดเครื่องขยายเสียงส าหรับห้องเรียน 92,100    

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศกึษา

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
 28,270  - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  36,000  - 

โครงการริเร่ิมส่งเสริมสนับสนุนและตอ่ยอด 

การเป็นผู้ประกอบการ 
 32,680  - 

โครงการพัฒนาทักษะความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา  12,500  - 
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แผนงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ 

บกศ. กศ.บป. รายได ้

การเป็นผู้ประกอบการ 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  11,775  - 

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาหลักสูตรบัญชบัีณฑิต  41,300  - 

โครงการการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบัญช ี  31,650  - 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวชิา  11,780  - 

โครงการศกึษาดูงานดา้นธุรกิจระหว่างประเทศ  17,660  - 

โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 11,430  - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  12,500  - 

โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน  26,870  - 

โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 15,420  - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  12,500  - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาสาขาวชิาการตลาด  29,720  - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวชิาการตลาด  12,500  - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวชิาการท่องเท่ียว  15,000  - 

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว

ตามมาตรฐานวชิาชีพสู่มาตรฐานสากล 
 39,525  - 

โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์

วชิาชีพคณะวิทยาการจัดการ 
 335,220  - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการคณะวทิยาการจัดการ  22,500  - 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการคณะวทิยา 

การจัดการ 
 30,000  - 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏบัิตงิานและบริหาร

จัดการคณะ 
 61,590  - 
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แผนงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ 

บกศ. กศ.บป. รายได ้

โครงการ การสร้างความเข้มแขง็และยั่งยืนให้ธุรกิจ  20,000  - 

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  20,000  - 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ 
 163,170  - 

โครงการจัดส่งบุคลากรไปอบรมภาษาตา่งประเทศ  140,000  - 

โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ  61,925  - 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  142,820  - 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการ 

(กศ.บป.) 
  

111,000 
- 

โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏบัิตบัิตกิารสาขาวิชาการจัดการ   73,000 - 

โครงการพัฒนานักศกึษาหลักสตูรบัญชบัีณฑิต (กศ.บป.)   11,000 - 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศกึษา ภาค 

กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ 
  

112,800 
- 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ

คณะ 
  

353,940 
- 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏบัิตงิานของหลักสูตร 
  

17,300 
- 

รวมทั้งสิ้น 4,850,580 1,680,175 679,040 - 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  

 17 

 

12.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิปี 2559 การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในปี 2560 

องค์ประกอบที ่1  การผลิตบณัฑิต 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ/วิธีการให้

อาจารยเ์ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น รวมถึงการ

เพิ่มศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดย

การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual 

Development Plan) 

2. ปรับปรุงการประเมินความ ส าเร็จของแผนการ

จัดท าแผน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความ

ชัดเจนมากขึ้น 

1. คณะด าเนินกาแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์พี่ เลี้ยง เพื่อก ากับ

ติดตามให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. คณะมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ และสนับสนุน

ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมคีุณวุฒใินระดับปริญญาเอก  

3. คณะฯ น าแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์มาปรับเป็น

แผน พัฒนาบุคลากรของคณะ  

4. คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 

1. ควรส่งเสริมและสนับ สนุนให้อาจารยด์ าเนินการขอ

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น 

โดยเน้นการพัฒนาโครงการ วิจัยท่ีตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

1. คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน

งานวิจัยของบุคลากรในคณะ และจัดประชุมคณะกรรมการ

วจิัย เพ่ือก าหนดมาตรการให้คณาจารย์ผลิตผลงานวจิัย 

2. คณะจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย และผลงาน

สร้างสรรค์ให้คณาจารย์ในคณะ 

3. ยกระดับวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์เข้าสู่ฐาน 

ข้อมูล TCI ฐาน 2 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

องค์ประกอบที ่3  การบริการวิชาการ 

1. ควรก าหนดชุมชนเป้าหมายของคณะในการ

จัดบริการวิชาการ 

2. ควรจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย

เพื่อให้เกิดความตอ่เนื่อง 

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ ท่ี เป็นผลลัพธ์ของแผนการ

บริการวิชาการของคณะ 

4. ควรมกีารประเมินแผน การใชป้ระโยชนจ์ากการ

บริการวิชาการท่ีมีความชัดเจน 

1. คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการของคณะ 

และด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการเป็นไปตามวัตถุ 

ประสงค์ และตัวบ่งช้ีของแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิปี 2559 การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในปี 2560 

องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1. ควรมีการบูรณาการโครงการศิลปวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวมของ

คณะ 

2. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนและกิจกรรมให้ชัดเจน 

1. คณะฯ แต่งตั้ งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะท่ีเป็นแผนของคณะฯ 

และให้สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยการด าเนนิงาน

ตามแผนให้เป็น  ไปตามวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชีข้องแผนไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 

1. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและวัดได้ในระยะ 

เวลาท่ีก าหนด 

2. ควรมีการรายงานการติดตามแผนการบริหาร

อาจารย์แกค่ณะกรรมการประจ าคณะ 

1. คณะฯ ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อทบทวน/

ปรับปรุงวิสัยทัศนท่ี์สามารถวัดได้ภายในระยะ เวลาที่ก าหนด 

และ จัดท าแผนบริหารบุคลากรของอาจารย์สายวิชาการ 

และสายสนับสนุน และรายงานผลการด าเนินงานให้

คณะกรรมการประจ าคณะทราบ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนนิงานและผลการประเมินตนเอง 

ตามตัวบ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายใน 
 

สรุปองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน ปีการศึกษา 2559 

ในปีการศึกษา 2559 คณะด าเนินการประเมินคุณภาพภายในในองค์ประกอบ ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จ านวน 13 ตัวบ่งช้ีโดยเรียงล าดับตัวบ่งชีท้ี่รับการประเมิน ดังนี้ 

องค์ประกอบด้าน ตัวบ่งชี้ 

1.การผลิตบัณฑติ 

(6 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.การวิจัย 

(3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอื 

งานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัย 

3.การบริการวิชาการ 

(1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

4.การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

(1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.การบริหารจัดการ 

(2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคณุภาพภายใน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

เกณฑ์การประเมิน :ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้อง

รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆในตัวบ่งชีน้ีใ้ห้ครบถ้วน 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ =  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผดิชอบ 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

คณะวิทยาการจัดการ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 10 หลักสูตร 

และหลักสูตรระดับริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรดังนี้ 

 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตร 

1.  

การก ากับ

มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

2.  

บัณฑิต 

3. 

นักศึกษา 

4. 

อาจารย ์

5.  

หลักสูตร 

การเรียน 

การสอน 

การประเมนิ

ผู้เรียน 

6.  

สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมนิ

หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 
ผ่าน 4.65 3.33 2.67 3.50 3.00 3.41 

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต  

สาขาวิชาการบัญช ี
ผ่าน 4.26 3.00 2.51 3.50 3.00 3.23 
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องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตร 

1.  

การก ากับ

มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

2.  

บัณฑิต 

3. 

นักศึกษา 

4. 

อาจารย ์

5.  

หลักสูตร 

การเรียน 

การสอน 

การประเมนิ

ผู้เรียน 

6.  

สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมนิ

หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
ผ่าน 4.10 3.33 3.23 3.50 3.00 3.45 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผ่าน 4.20 3.00 3.37 3.38 4.00 3.46 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 
ผ่าน 4.02 3.00 2.89 3.25 4.00 3.28 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์
ผ่าน 4.51 3.67 2.67 3.75 3.00 3.54 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
ผ่าน 4.39 2.67 2.85 2.13 3.00 2.83 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ผ่าน 3.97 3.00 3.07 3.38 3.00 3.28 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
ผ่าน - 3.33 2.52 3.50 3.00 3.14 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ผ่าน - 3.33 2.00 4.00 4.00 3.27 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ผ่าน 2.69 3.00 3.25 3.75 4.00 3.32 

รวม ผ่าน 3.29 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย   3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี  

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

แทนค่าการค านวณ 

 
36.21 

   = 3.29 
11 

http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=142
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ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยในการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

ระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ปีการศึกษา 2560 มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 11 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่

คณะรับผิดชอบ และมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จ านวน 36.21 คิดคะแนนที่ได้ 3.29

จากผลการประเมินมีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 11 หลักสูตร  
 

ผลการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา และบรหิารจัดการ (สมศ.5.2) 
(คณะด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลจากทุกหลักสูตรของคณะ และสรุปผลการปรับปรุงพัฒนาให้เห็นอย่างชัดเจน) 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ท าให้คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทราบว่าจุดที่ควรพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ได้แก่ 

1. ด้านคุณภาพอาจารย์ 

1.1 คุณวุฒิ 

1.2 ผลงานทางวชิาการ 

1.3 ผลงานวิจัยที่มกีารตพีิมพ์เผยแพร่ 

2. ด้านนักศึกษา 

2.1 การรับนักศึกษา 

2.2 การลาออก และตกออกระหว่างภาคการศกึษา 

  

1. ด้านคุณภาพอาจารย์  

 ในด้านคุณภาพอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศกึษา

ต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการผลักดันให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมาก

ขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง คณะฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง การรับสมัครคณาจารย์เข้า

ร่วมโครงการพัฒนาต าราวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  ในการด าเนินโครงการเป็นลักษณะให้ความรู้ 

ตอบข้อซักถามและตรวจผลงานเบือ้งต้นในการผลติผลงานวิชาการในรูปแบบของต ารา หรือหนังสือ โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และการด าเนินการท ากิจกรรมเป็นช่วง ไตรมาส 1 – ไตรมาส 4   
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ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเล่มสมบูรณ์ภายใน ไตรมาส 4 ทั้งนี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 

ค าแนะน า และช่วยกลั่นกรองเอกสารประกอบการสอน และต าราที่จะเข้าสู่การประเมิน  

 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้ผลักดันให้คณาจารย์ได้เสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก (วช.) อีกทั้งคณะฯ ยังได้จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยตามศาสตร์ให้กับทุกหลักสูตร โดยจัดสรรให้หลักสูตรละ 

5,000 บาท และให้ตีพมิพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน ์คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็น

วารสารที่อยู่ใน TCI2 

 

2. ด้านนักศกึษา 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการกลุ่มนี้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร

ของคณะ และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้มีการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก โดยหลักสูตรเป็นผูด้ าเนินการออกประชาสัมพันธ์เอง โดยพานักศกึษารุ่นพี่ไปร่วม

ในการประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนรุ่นน้อง อีกทั้งบางหลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก และมีความสนใจอยากที่จะมาเรียนในสาขาวิชา

นั้นๆ  

 และจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้จ านวนนักศึกษาบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาใหม่

เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และมีบางหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่ยังไม่เป็นไปตามแผน ซึ่ง

ปัญหานีอ้าจจะเกิดจาก 

1. นักเรียนยังมคีวามตอ้งการเรยีนในสาขาวิชาชีพครูตามที่ผูป้กครองตอ้งการใหเ้รียน 

2. จ านวนประชากรในวัยเรียน มีจ านวนลดลง  

3. มีสถาบันการศกึษาที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากกว่า 1 แหง่ 

 

ส่วนปัญหาการลาออก ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ของครอบครัวค่อนข้างต่ า ท าให้นักศึกษาไม่มี

เงินค่าลงทะเบียน ส่ง และการตกออกระหว่างภาคการศึกษานั้น ในปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตร

พยายามจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียนมากขึ้น เพื่อไม่ให้นักศึกษาถูกรีไทร์ จะเห็นได้จากจ านวนการ

รีไทร์ของนักศึกษาในทุกหลักสูตรลดลงจากปีการศึกษา 2559 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ค่าเฉลี่ย 36.21  3.29 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2560 

1.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

7.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 

9.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

10. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน กลุ่ม ข 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ40 ขึน้ไป 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ

การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณี

ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกั บ

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มวีุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก          

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีวุฒปิริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดรวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 65 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ลาศกึษาตอ่ 1 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 55 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 9 
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แทนค่าการค านวณ 

 
9 

x 100   = ร้อยละ 13.85 
65 

แทนค่าการแปลงคะแนน 

 
ร้อยละ 13.85 

x 5   = 1.73 คะแนน 
40 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกีษา 2560 มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น จ านวน 65 

คน ซึ่งสามารถจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิปริญญาโท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 

และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 

รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ วันท่ีบรรจุ 
จ านวนปี

ที่ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น(คน) 

1 ดร. กิตมิา ทามาลี ปริญญาเอก 1 พ.ย. 40 20 ปี 9 เดอืน 1 

2 ดร. ศานติ เล็กมณ ี ปริญญาเอก 11 มี.ค. 40 21 ปี 4 เดอืน 1 

3 ผศ.ดร. ภัทรนันท สุรชาตรี ปริญญาเอก 1 พ.ค. 55 6 ปี 3 เดอืน 1 

4 ดร. แสงจิตต ์ ไตแ่สง ปริญญาเอก 16 ก.ค. 55 6 ปี 0 เดือน 1 

5 ดร. อารมณ ์ เอี่ยมประเสริฐ ปริญญาเอก 1 ต.ค. 56 4 ปี 10 เดอืน 1 

6 ผศ.ดร. วันทนา เนาวว์ัน ปริญญาเอก 10 มิ.ย. 37 24 ปี 1 เดอืน 1 

7 ผศ.ดร. อัจฉรา หลอ่ตระกูล ปริญญาเอก 1 ต.ค. 52 8 ปี 10 เดอืน 1 

8 ดร. พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ปริญญาเอก 27 ม.ค. 60 1 6 เดอืน 1 

9 ดร. เมธารัตน์ จันตะน ี ปริญญาเอก 2 ก.ค. 56 4 ปี 10 เดอืน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ  อาจารย์ประจ าที่ได้รับคุณวุฒปิริญญาเอก รวมทั้งสิ้น   9 

10 อาจารย์ กันทิมา มั่งประเสริฐ ปริญญาโท 16 ธ.ค. 36 24 ปี 7 เดือน 1 

11 อาจารย์ กันยารัตน์ คงพร ปริญญาโท 1 ม.ิย. 41 20 ป ี 1 เดือน 1 

12 อาจารย์ ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล ปริญญาโท 30 มิ.ย. 41 20 ป ี 0 เดือน 1 

13 รศ. จติติมา อัครธิตพิงศ์ ปริญญาโท 20 ก.พ. 35 26 ป ี 5 เดือน 1 
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ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ วันท่ีบรรจุ 
จ านวนปี

ที่ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น(คน) 

14 ผศ. ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน ปริญญาโท 4 ก.ค. 31 30 ปี 0 เดือน 1 

15 ผศ. นาตยา เกตุสมบูรณ์ ปริญญาโท 20 ก.ค. 41 20 ป ี 0 เดือน 1 

16 ผศ. นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม ปริญญาโท 16 ส.ค. 36 24 ปี 11 เดือน 1 

17 รศ. ปราณี ตันประยูร ปริญญาโท 16 พ.ค. 18 43 ปี 2 เดือน 1 

18 อาจารย์ ภาวินยี์ ธนาอนวัช ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 5 ป ี 7 เดือน 1 

19 อาจารย์ มณฑริา ชุมวรานนท์ ปริญญาโท 26 ก.ค. 36 25 ป ี 0 เดือน 1 

20 อาจารย์ รุ่งเรือง ทองศรี ปริญญาโท 2 ก.ค. 33 28 ป ี 0 เดือน 1 

21 อาจารย์ วนิดา อินทรลักษณ์ ปริญญาโท 19 ม.ิย. 30 31 ป ี 1 เดือน 1 

22 ผศ. สุมนา พูลผล ปริญญาโท 1 พ.ย. 32 28 ป ี 8 เดือน 1 

23 อาจารย์ เสาวลักษณ์ ชาติศรสีัมพันธ์ ปริญญาโท 7 พ.ย. 45 15 ป ี 8 เดือน 1 

24 อาจารย์ จันจิรา ดีเลิศ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

25 อาจารย์ ฉัตรชัย นิยะบุญ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

26 อาจารย์ ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

27 อาจารย์ ชุติมา นิ่มนวล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

28 อาจารย์ ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

29 อาจารย์ ศุภลักษณ์ ศรวีิไลย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

30 อาจารย์ นภัสนันท์ ทองอนิทร์ ปริญญาโท 9 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

31 อาจารย์ ประพันธ์ แสงทองดี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

32 อาจารย์ พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 7 ปี 0 เดือน 1 

33 อาจารย์ พิเชษฐ เนตรสว่าง ปริญญาโท 1 พ.ค. 55 6 ป ี 2 เดือน 1 

34 อาจารย์ เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

35 อาจารย์ ภัทราพร จันตะนี ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 7 ปี 0 เดือน 1 

36 อาจารย์ มรุต กลัดเจริญ ปริญญาโท 3 ม.ิย. 56 5 ป ี 1 เดือน 1 

37 อาจารย์ ฤดี เสริมชยุต ปริญญาโท 1 ต.ค. 52 8 ป ี 9 เดือน 1 

38 อาจารย์ วีรพล น้อยคล้าย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 
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ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ วันท่ีบรรจุ 
จ านวนปี

ที่ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น(คน) 

39 อาจารย์ วรปภา มหาส าราญ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 5 ป ี 7 เดือน 1 

40 อาจารย์ ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 9 ป ี 2 เดือน 1 

41 อาจารย์ สมเกียรติ แดงเจริญ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 9 ป ี 2 เดือน 1 

42 อาจารย์ สวิตา อยู่สุขขี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

43 อาจารย์ สินนีาถ วีระสวัสดิ์ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

44 อาจารย์ สิรพิร อินทสนธิ ์ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

45 อาจารย์ สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

46 อาจารย์ สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ป ี 9 เดือน 1 

47 อาจารย์ สุดารัตน์ เกลีย้งสอาด ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

48 ผศ. อรกช เก็จพิรุฬห์ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 5 ป ี 7 เดือน 1 

49 อาจารย์ เอกพล วิงวอน ปริญญาโท 1 ก.พ. 56 5 ป ี 5 เดือน 1 

50 อาจารย์ อรรถพล วงศเ์ลิศวิริยะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 3 ป ี 9 เดือน 1 

51 อาจารย์ ชาลีวัฒน์ จติต์โสภา ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 3 ป ี 9 เดือน 1 

52 อาจารย์ ญาณศิา เผื่อนเพาะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 3 ป ี 9 เดือน 1 

53 อาจารย์ วรรณิภา ใจดี ปริญญาโท 5 ม.ค. 58 3 ป ี 6 เดือน 1 

54 อาจารย์ มณภัทร บุษปฤกษ ์ ปริญญาโท 2 ม.ีค. 58 3 ป ี 4 เดือน 1 

55 อาจารย์ ชาญชัย เมธาวิรุฬห์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 3 ป ี 0 เดือน 1 

56 อาจารย์ พิเนต ตันศริิ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 3 ป ี 0 เดือน 1 

57 อาจารย์ ก าธร แจ่มจ ารัส ปริญญาโท 15 ธ.ค. 58 2 ปี 7 เดือน 1 

58 อาจารย์ สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์ ปริญญาโท 1 เม.ย. 59 2 ปี 3 เดือน 1 

59 อาจารย์ อมรา ดอกไม้ ปริญญาโท 15 ส.ค. 59 1 11 เดือน 1 

60 อาจารย์ ทรรศกิา ธานีนพวงศ์ ปริญญาโท 1 ก.พ. 60 1 ปี 6 เดือน 1 

61 อาจารย์ พัฒน์กมล อ่อนส าลี ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 1 ปี 3 เดือน  1 

62 อาจารย์ ณัฐรดา ไหมมาลา ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 1 ปี  3 เดือน  1 

63 อาจารย์ กวินภพ สายเพ็ชร์ ปริญญาโท 11 ก.ค. 60 1 ปี 1 เดือน 1 
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ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ วันท่ีบรรจุ 
จ านวนปี

ที่ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น(คน) 

64 อาจารย์ สรพล ขัตติยาสุวรรณ ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 1 ปี 1 เดือน 1 

65 อาจารย์ จริาภา แสงเรอืง ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 1 ปี 1 เดือน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่ได้รับคุณวุฒปิริญญาโท รวมทั้งสิ้น  56 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้น  65 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ร้อยละ 13.85  1.73 

รายการเอกสารอ้างอิง 

1.2(1) สรุปรายช่ืออาจารย์ประจ าคณะจ าแนกตามคุณวุฒิ 

1.2(2) สารสนเทศมหาวิทยาลัยhttp://plans.aru.ac.th/ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3: อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมิน กลุ่ม ข 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ: 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ          

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศกึษาต่อ 65 คน 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ 56 คน 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  2 คน 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

6 รวมอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 

 10 คน 

แทนค่าการค านวณ 

10 
x 100   =ร้อยละ 15.38 

65 

แทนค่าการแปลงคะแนน 

 
15.38 

x 5   = 1.28 คะแนน 
60 
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ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อรวมทั้งสิ้น จ านวน 

65 คน ซึ่งสามารถจ าแนกอาจารย์ประจ าคณะ ได้ดังนี ้อาจารย์ที่ไม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 56 

คน คิดเป็นรอ้ย 86.15 มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 คนคิดเป็นรอ้ยละ 

12.31 และ รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คนคิดเป็นรอ้ยละ 3.08 

รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ –สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วันที่บรรจ ุ

จ านวน

ปีท่ี

ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น

(คน) 

1 รศ. จิตตมิา อัครธิตพิงศ์ ปริญญาโท 20 ก.พ. 35 26 ปี 5 เดอืน 1 

2 รศ. ปราณี ตันประยูร ปริญญาโท 16 พ.ค. 18 43 ป ี 2 เดอืน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 2 

3 ผศ. ดวงรัตน์ โพธิ์เงนิ ปริญญาโท 4 ก.ค. 31 30 ปี 0 เดอืน 1 

4 ผศ. นาตยา เกตุสมบูรณ์ ปริญญาโท 20 ก.ค. 41 20 ป ี 0 เดอืน 1 

5 ผศ.ดร. วันทนา เนาว์วัน ปริญญาเอก 10 มิ.ย. 37 23 ปี 0 เดอืน 1 

6 ผศ. สุมนา พูลผล ปริญญาโท 1 พ.ย. 32 28 ปี 8 เดือน 1 

7 ผศ. อรกช เก็จพิรุฬห ์ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 5 ปี 7 เดอืน 1 

8 ผศ.ดร. อัจฉรา หลอ่ตระกูล ปริญญาเอก 1 ต.ค. 52 8 ปี 10 เดือน 1 

9 ผศ. นันทนธิิ์ เอบิอิ่ม ปริญญาโท 16 ส.ค. 36 24 ปี 11 เดือน 1 

10 ผศ.ดร. ภัทรนันท สุรชาตรี ปริญญาเอก 1 พ.ค. 55 6 ปี 3 เดอืน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 8 

11 ดร. กิติมา ทามาลี ปริญญาเอก 1 พ.ย. 40 20 ป ี 9 เดอืน 1 

12 ดร. ศานติ เล็กมณี ปริญญาเอก 11 มี.ค. 40 21 ปี 4 เดอืน 1 

13 ดร. แสงจิตต์ ไต่แสง ปริญญาเอก 16 ก.ค. 55 6 ปี 0 เดอืน 1 

14 ดร. อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ ปริญญาเอก 1 ต.ค. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

15 ดร. พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ปริญญาเอก 27 ม.ค. 60 1 ปี 6 เดอืน 1 

16 ดร. เมธารัตน์ จันตะนี ปริญญาเอก 2 ก.ค. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

17 อาจารย์ กันทิมา มั่งประเสริฐ ปริญญาโท 16 ธ.ค. 36 24 ปี 7 เดอืน 1 
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ท่ี ชื่อ –สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วันที่บรรจ ุ

จ านวน

ปีท่ี

ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น

(คน) 

18 อาจารย์ กันยารัตน์ คงพร ปริญญาโท 1 มิ.ย. 41 20 ป ี 1 เดอืน 1 

19 อาจารย์ ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล ปริญญาโท 30 มิ.ย. 41 20 ป ี 0 เดอืน 1 

20 อาจารย์ ภาวินีย์ ธนาอนวัช ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 5 ปี 7 เดอืน 1 

21 อาจารย์ มณฑริา ชุมวรานนท ์ ปริญญาโท 26 ก.ค. 36 25 ปี 0 เดอืน 1 

22 อาจารย์ รุ่งเรือง ทองศรี ปริญญาโท 2 ก.ค. 33 28 ปี 0 เดอืน 1 

23 อาจารย์ วนดิา อนิทรลักษณ์ ปริญญาโท 19 ม.ิย. 30 31 ปี 1 เดอืน 1 

24 อาจารย์ เสาวลักษณ์ ชาตศิรีสัมพันธ์ ปริญญาโท 7 พ.ย. 45 15 ปี 8 เดือน 1 

25 อาจารย์ จันจิรา ดเีลศิ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

26 อาจารย์ ฉัตรชัย นยิะบุญ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

27 อาจารย์ ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

28 อาจารย์ ชุตมิา นิ่มนวล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

29 อาจารย์ ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

30 อาจารย์ ศุภลักษณ์ ศรีวไิลย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

31 อาจารย์ นภัสนันท์ ทองอนิทร์ ปริญญาโท 9 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

32 อาจารย์ ประพันธ ์ แสงทองดี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

33 อาจารย์ พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 7 ปี 0 เดอืน 1 

34 อาจารย์ พิเชษฐ เนตรสวา่ง ปริญญาโท 1 พ.ค. 55 6 ปี 2 เดอืน 1 

35 อาจารย์ เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

36 อาจารย์ ภัทราพร จันตะนี ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 7 ปี 0 เดอืน 1 

37 อาจารย์ มรุต กลัดเจริญ ปริญญาโท 3 มิ.ย. 56 5 ปี 1 เดอืน 1 

38 อาจารย์ ฤด ี เสริมชยุต ปริญญาโท 1 ต.ค. 52 8 ปี 9 เดอืน 1 

39 อาจารย์ วีรพล นอ้ยคล้าย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

40 อาจารย์ วรปภา มหาส าราญ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 5 ปี 7 เดอืน 1 

41 อาจารย์ ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 9 ปี 2 เดอืน 1 

42 อาจารย์ สมเกียรติ แดงเจริญ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 9 ปี 2 เดอืน 1 

43 อาจารย์ สวิตา อยู่สุขขี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 
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ท่ี ชื่อ –สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วันที่บรรจ ุ

จ านวน

ปีท่ี

ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น

(คน) 

44 อาจารย์ สนินีาถ วีระสวัสดิ์ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

45 อาจารย์ สริิพร อนิทสนธิ์ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

46 อาจารย์ สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

47 อาจารย์ สุฑามาศ ยิม้วัฒนา ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 6 ปี 9 เดอืน 1 

48 อาจารย์ สุดารัตน์ เกลีย้งสอาด ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 4 ปี 10 เดือน 1 

49 อาจารย์ เอกพล วิงวอน ปริญญาโท 1 ก.พ. 56 5 ปี 5 เดอืน 1 

50 อาจารย์ อรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 3 ปี 9 เดอืน 1 

51 อาจารย์ ชาลีวัฒน์ จิตตโ์สภา ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 3 ปี 9 เดอืน 1 

52 อาจารย์ ญาณิศา เผื่อนเพาะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 3 ปี 9 เดอืน 1 

53 อาจารย์ วรรณิภา ใจด ี ปริญญาโท 5 ม.ค. 58 3 ปี 6 เดอืน 1 

54 อาจารย์ มณภัทร บุษปฤกษ์ ปริญญาโท 2 ม.ีค. 58 3 ปี 4 เดอืน 1 

55 อาจารย์ ชาญชัย เมธาวิรุฬห์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 3 ปี 0 เดอืน 1 

56 อาจารย์ พิเนต ตันศิริ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 3 ปี 0 เดอืน 1 

57 อาจารย์ ก าธร แจ่มจ ารัส ปริญญาโท 15 ธ.ค. 58 2 ปี 7 เดอืน 1 

58 อาจารย์ สุวรรณา สทิธนาวิวัฒน์ ปริญญาโท 1 เม.ย. 59 2 ปี 3 เดอืน 1 

59 อาจารย์ อมรา ดอกไม้ ปริญญาโท 15 ส.ค. 59 1 ปี 11 เดือน 1 

60 อาจารย์ ทรรศกิา ธานีนพวงศ์ ปริญญาโท 1 ก.พ. 60 1 ปี 6 เดอืน 1 

61 อาจารย์ พัฒนก์มล ออ่นส าลี ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 1 ปี 3 เดอืน  1 

62 อาจารย์ ณัฐรดา ไหมมาลา ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 1 ปี 3 เดอืน  1 

63 อาจารย์ กวินภพ สายเพ็ชร์ ปริญญาโท 11 ก.ค. 60 1 ปี 1 เดอืน 1 

64 อาจารย์ สรพล ขัตติยาสุวรรณ ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 1 ปี 1 เดอืน 1 

65 อาจารย์ จิราภา แสงเรือง ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 1 ปี 1 เดอืน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น  55 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้น  65 
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เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ร้อยละ 15.38  1.28 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

1.3(1)สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.3(2)สารสนเทศมหาวิทยาลัยhttp://plans.aru.ac.th/ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

เกณฑ์การประเมิน  

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนดเป็นคะแนน 5 

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหา

ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่า

ความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 

 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแตร่้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศกึษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนว่ยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา

ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศกึษาลงทะเบียนแลว้เสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – 

ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 

 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =                     

 

 

 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี
   จ ำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดับปรญิญำนั้นๆ 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนว่ยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑติศกึษา 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑติศกึษา) 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 xFTES ระดับ

บัณฑติศกึษา) 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- แพทยศาสตร์ 

- พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 

4: 1 

6: 1 

2. วทิยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 

3. วศิวกรรมศาสตร์ 20 : 1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญช ีการจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 

25 :1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 30:1 

9. ศลิปกรรมศาสตร์ วจิติรศลิป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 :1 

 

สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

 

 

 

 
สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง - สัดส่วนจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

X 100 
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละที่นอ้ยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0  แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได้=  5 - 
 

แทนค่าการค านวณ 

คณะวทิยาการจัดการ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญช ีการจัดการ การ

ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 25:1 

 1. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  26.06 : 1  

 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน  25:1 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES) ของหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร์ บัญช ีการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ = 26.06 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  

 

 

  ได้คะแนน  = 5 -  4.24     =  5 - 1.06 =  3.94  คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  

 ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      

มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขา

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์โดยมีค่าความแตกต่าง

จากเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 4.24  ได้คะแนน 3.94 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ร้อยละ 4.24  3.94 คะแนน 

 

=  
26.06 - 25 

X 100  = ร้อยละ 4.24 
25 

(ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก 2.3) 
                      4 

4 
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รายการเอกสารอ้างอิง 

1.4(1) ตารางสรุปจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะในปีการศกึษา 2560 จ าแนกตาม

หลักสูตร 

1.4(2) ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตาม

หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแก่นักศึกษาในคณะ 

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศกึษา 

3.  จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้ริการและการให้ข้อมูล เพื่อสง่

ให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6.  ใหข้้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1.จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวีิตแก่นักศกึษาในคณะ 

   คณะฯ จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ภายใต้วงจร PDCA เริ่มจาก

มีค าสั่ งมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 

ปีการศึกษา เพื่อจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะทุกช้ันปี ให้ด ารงชีวิต

อย่างคุ้มค่าและมีความสุข คอยติดตามดูแลนักศึกษา

อย่ างใกล้ ชิ ด  1.5-1(1)  โด ยจั ดท าต ารางการ ให้

ค าปรึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะ

1.5-1(1) ค าสั่ งแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ปรึกษา

นักศึกษาภาคปกติ  ป ระจ าภาค เรียนที่ 

1/2560 และ 2/2560 

1.5-1(2) แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา  

1.5-1(3) คู่มอือาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5-1(4) แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เกี่ยวกับการให้บริการ 

1.5-1(5) ตัวอย่างการใหค้ าปรึกษาผา่นระบบ 

Social Network  
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

พูดคุย ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ เป็นที่ปรึกษา

ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต รวมไปถึงปรึกษา

ปัญหาต่างๆ แก่นักศึกษาทุกสัปดาห ์นอกจากนี้สามารถ

ขอรับค าปรึกษาผ่านแบบขอรับค าปรึกษาแก่นักศึกษา

รายบุคคลใน website ของคณะฯ (สายตรงคณบดี) 

1.5-1(2), 1.5-1(3), 1.5-1(4), 1.5-1(5)  และคณะฯ ได้

จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษา ให้นักศึกษากรอกข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา และข้อมูล

สถานภาพครอบครัว ลงในแบบฟอร์มที่คณะจัดให้ เก็บ

เป็นข้อมูลไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 1.5-1(6)  นอกจากนี ้

คณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวการ

เรียน การแต่งกาย และการใชชี้วติในคณะฯ 1.5-1(7) 

1.5-1(6) ทะเบียนประวัตินักศกึษา 

1.5-1(7) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา 
 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

     คณะฯ ได้มีการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่

ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล่งงาน

เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดย 

1. จัดท าเว็บไซต์  และเพจ facebook ของคณะ

วิทยาการจัดการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับ

หน่ วย งานภาย ใน  และผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งที่ นั ก ศึ กษ า

จ าเป็นต้องติดต่อ เช่น การลงทะเบียน การเพิ่มถอน

รายวิชา ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษา เรื่องเกี่ยวกับ

การกู้ ยืม เงิน  กยศ. ติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา       

1.5-2(1), 1.5-2(2) 

2. การส่งหนังสือเวียนแจ้งข่าวสารจากหน่วยงาน

1.5-2(1) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

1.5-2(2) เพจเฟสบุคคณะวิทยาการจัดการ 

1.5-2(3) หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 

1.5-2(4)  บ อ ร์ ด ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ ค ณ ะ

วิทยาการจัดการ 

1.5-2(5)  ตั ว อ ย่ า ง ห น้ า  facebook ข อ ง

อาจารย์แตล่ะหลักสูตร 
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ภายนอกไปตามหลักสูตรต่างๆ เพื่อใหป้ระชาสัมพันธ์แก่

นักศึกษา และติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในส่วนของคณะ

ด้วย (1.5-2(3), 1.5-2(4))  

3. การใช้ facebook ของอาจารย์ หรือสาขาวิชาใน

แต่ละหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา และศษิย์เก่า 1.5-2(5)  

 3. จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา 

    คณะฯ จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างาน

เมื่อส าเร็จการศกึษาแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมปัจฉิม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2/2560 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่

โลกอาชีพให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่  4 ซึ่งเป็นภาคเรียน

สุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าสู่โลกอาชีพ ให้นักศึกษามีความตระหนักรู้และเพิ่ม

ทักษะแก่นักศึกษาก่อนไปท างานจริง แก่นักศกึษาช้ันปีที่ 

4 ที่กลับมาจากฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561      ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีการเชิญวิทยากร

ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม

เพื่ อการท างาน เมื่ อส าเร็จการศึกษา และบริษั ท 

JOBTOPGUN จ ากัด มาให้ความรู้ในการสมัครงานผ่าน

เว็บไซต์ง่ายๆ บนมอืถือ 1.5-3(1), 1.5-3(2) 

1.5-3(1) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิ จ ก ร ร ม ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาค

เรียนที่ 2/2560 

1.5-3(2) เล่มรายงานผลการด าเนนิงาน 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่ โลกอาชีพ 

(นักศึกษาช้ันปีที่ 4) 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

     คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และการบริการ ดังนี้ 

1.5-4(1) ผลการประเมินกิจกรรมบริการให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
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1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ คณะได้ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการ และการใชชี้วติแก่นักศึกษา 1.5-4(1) 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นักศึกษา คณะได้ประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ

1.5-4(2) 

3. จั ด กิ จ ก ร ร ม ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 

2/2560 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งเป็นภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบ

การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ 

ให้นักศกึษามีความตระหนักรู้และเพิ่มทักษะแก่นักศึกษา

ก่อนไปท างานจรงิ แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะฯ ได้จัดท า

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรม 1.5-4(3), 1.5-4(4) 

นักศึกษาในคณะ 

1.5-4(2) ผลการประเมินกิจกรรมการให้

ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.5-4(3) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิ จ ก ร ร ม ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาค

เรียนที่ 2/2560 

1.5-4(4) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่ โลกอาชีพ 

(นักศึกษาช้ันปีที่ 4) 

 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

   คณะฯ น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง

พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือ เป็นไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา ซึ่งมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

   ในส่วนของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ

และการใช้ชีวิตแก่นักศกึษาในคณะ ได้มีข้อสังเกตที่มีผล

คะแนนน้อย 2 ประเด็น คือ 1) คณะมีช่องทางและ

1.5-5(1) ผลการประเมินกิจกรรมบริการให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ 

1.5-5(2) ผลการประเมินกิจกรรมการให้

ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษาไม่หลากหลายช่องทาง 2) 

ภายหลังรับค าปรึกษาแล้วนักศึกษาไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้และพอใจในแนวทางการแก้ปัญหา ดังนั้น 

คณะจึงมแีนวทางในการแก้ไขปัญหา คอื เพิ่มช่องทางใน

การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ช่อง

ทางไลน์ เฟสบุค สายตรงคณบดี และมีการจัดท าตาราง

การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ประจ าแต่ล่ะสาขาติดหน้า

ห้องสาขา เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ได้ตลอดเวลา

เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือไม่

สามารถแก้ไขปัญหาน้ันๆ ได้ 

   การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา คณะได้พิจารณาจากแบบสอบถามเพื่อหา

ประเด็นในการน ามาแก้ไขจุดบกพร่อง ซึ่งมีข้อสังเกต 2 

ประเด็น คือ 1) ความรวดเร็วของการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร 2) การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ทั้ง 2 ประเด็น คณะฯ 

ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ คณะได้มีการจัดตั้ง

กลุ่มไลน์ของนักศึกษาทั้งคณะเพิ่มขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางไลน์  และได้มีการให้ เอกสารผ่าน

ประธานบริหารหลักสูตรแต่ล่ะหลักสูตร เพื่อเป็น

เอกสารแจกนักศึกษาต่อไป  และเป็นช่องทางในการ

เผยแพร่ขา่วสารใหแ้ก่นักศึกษาเพิ่มขึน้ด้วย 

    

   ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ าฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 

2/2560 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ได้

มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

1.5-5(3) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิ จ ก ร ร ม ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาค

เรียนที่ 2/2560 

1.5-5(4) ผลการประเมินกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมสู่โลกอาชีพ ให้แก่นักศึกษาช้ัน  

ปีที่ 4 
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   1. นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจาก

บางคนได้งานท าแลว้  

   2. ควรหาวิทยากรที่สามารถบรรยายแบบไม่น่าเบื่อ 

   3. ควรจัดอบรมเต็มวัน 

   4. ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป เพราะสามารถ

น าไปใช้ในการท างานได้จรงิ 

  ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรม การ

กิจการนักศึกษา เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และน า

ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงพร้อมทั้งหาแนวทางการ

แก้ไข โดยมีการวางแผนในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม

ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ใน

ปีงบประมาณต่อไป 1.5-5(1), 1.5-5(2), 1.5-5(3), 1.5-

5(4) 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

     คณะฯ มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่

ศิ ษ ย์ เก่ า  ใน รู ป แ บ บ ต่ า งๆ  โด ย ม อ บ ห ม าย ให้

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ เป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า ซึ่งคณะฯ ได้

ส่งเสริมให้สาขาวิชาการบัญ ชีจัดโครงการบริการ

วิชาการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการ

น าเสนองบการเงิน “ฉบับปรับปรุงลา่สุด” โดยมีศษิย์เก่า

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นด้วย รวมทั้งมี

ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ 

(http://management.aru.ac.th)  Facebook ของคณ ะ

วิทยาการจัดการ และเฟสบุคของอาจารย์ในแต่ละ

หลักสูตร ทั้งนี้สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการอบรม

1.5-6(1) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

1.5-6(2) หน้าจอ Facebook ของคณะ และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

มาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการน าเสนองบ

การเงิน “ฉบับปรับปรุงล่าสุด” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

2560 รวมจ านวน4 คน 1.5-6(1), 1.5-6(2)  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาในภาพรวมของคณะโดยใหน้ักศึกษามีสว่นร่วม

ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 5 ประการ ใหค้รบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรมและจรยิธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตอ่ไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

     คณะฯ จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

1.6-1(1) แผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษ า ป ระจ าปี

การศึกษา 2560 (ประจ าปีงบ ประมาณ 2561) 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 

2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ของคณะวิทยาการ

จัดการ โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 1.6-1(1), 

1.6-1(2), 1.6-1(3) 

   1. คณะฯ ได้มีการจัดท าแบบสอบถามนักศึกษาช้ันปี 

ที่  1 ที่ ร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2559 เพื่ อ

สอบถามนักศกึษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงในการจัด

กิจกรรมปีการศกึษา 2560 

   2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ มีการจัดกิจกรรมสัมมนา มีการจัดกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้น าและนันทนาการ 

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยน าข้อมูลที่

มีการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มาเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมต่อไป 

   3. คณ ะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณ ะ

วิทยาการจัดการ มีการประชุม โดยน าข้อมูลจากการ

เก็บแบบสอบถามของนักศึกษาช้ันปีที่  1 จากการ

สัมมนาเชงิปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการ สโมสร

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และข้อมูลจากการ

สรุปท้ายกิจกรรม เพื่อน าข้อมูลทั้งหมด วเิคราะห์ปัจจัย

ความส าเร็จและปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางใน

การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  

   4. แผนพัฒนานักศึกษามีวัตุประสงค์เพื่อ  

       1) เพื่อพัมนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัติฑิตที่

พึ ง ป ร ะ ส งค ต์ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ โดยมีกิจกรรม 

 

คณะวทิยาการจัดการ  

1.6-1(2) เล่มรายงานผลการด า เนิน งาน

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้น าและ

นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยา   

การจัดการ วันที่  5 – 7 มิ ถุ น ายน  2560        

ณ สายธารรีสอร์ท ต.บางพระ อ.ศรีราชา    จ.

ชลบุรี 

1.6-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2560 24 สิงหาคม 

พ .ศ .2560 การก าหนดงบประมาณ แผน 

พัฒนานักศึกษาและการจัดกิจกรรม 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 

       2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

    

 

 

กจิกรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

ด้าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู้ 

ด้าน 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้าน 

ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ด้าน 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กิจกรรมที ่1 - - -  - 
กิจกรรมที ่2  - -  - 
กิจกรรมที ่3    - - 
กิจกรรมที ่4  - -  - 
กิจกรรมที ่5 - - -  - 
กิจกรรมที ่6 -   - - 
กิจกรรมที ่7  - -  - 
กิจกรรมที ่8 - - -  - 
กิจกรรมที ่9 -     
กิจกรรมที่ 10 -   -  
กิจกรรมที่ 11 -   - - 
กิจกรรมที่ 12     - 
กิจกรรมที่ 13  - -  - 
กิจกรรมที่ 14  - - - - 
กิจกรรมที่ 15      

กิจกรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

ด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ ด้านบุคลิกนิสัย 

กิจกรรมที ่1 -    
กิจกรรมที ่2 -    
กิจกรรมที ่3 - -   
กิจกรรมที ่4 -    
กิจกรรมที ่5 - -   
กิจกรรมที ่6     
กิจกรรมที ่7 - -   
กิจกรรมที ่8   -  
กิจกรรมที ่9     
กิจกรรมที่ 10   - - 
กิจกรรมที่ 11   - - 
กิจกรรมที่ 12  - -  
กิจกรรมที่ 13 - -   
กิจกรรมที่ 14 - - -  
กิจกรรมที่ 15     
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

  

กิจกรรม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจติอาสา 

กิจกรรมที ่1 - - -  - 
กิจกรรมที ่2 - -   - 
กิจกรรมที ่3 -  -  - 
กิจกรรมที ่4 - -   - 
กิจกรรมที ่5 - - -   
กิจกรรมที ่6   - - - 
กิจกรรมที ่7 - - - - - 
กิจกรรมที ่8 - - -  - 
กิจกรรมที ่9 -  - -  
กิจกรรมที ่10 -  - - - 
กิจกรรมที ่11 -  - - - 
กิจกรรมที ่12      
กิจกรรมที ่13  - -  - 
กิจกรรมที ่14 - - -  - 
กิจกรรมที ่15 - - -  - 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรมและจริยธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ให้ด าเนินกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

ให้ครบถ้วน คณะฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 1.6-2(1), 1.6-

2(2) 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมมะ 

แต่ ง ชุด ไทย” เมื่ อ วั นที่  17 มกราคม  พ .ศ . 2561           

1.6-2(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการ

จัดการ  

1.6-2(2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

(งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2561  

1.6-2(3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอบรม

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะท า นุ บ า รุ ง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.6-2(4) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ณ อาคารเจา้พระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 1.6-2(3) 

2.  กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู) ซึ่งจะจัดขึ้น

ในวันที่ 16 สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

(2) ด้านความรู้ 

1. กิจกรรมปัจฉิมนิ เทศนักศึกษาฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่  2/2560 

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ  หอประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 1.6-2(4) 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ให้แก่

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561              

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.6-2(5) 

3. กิ จกรรมปฐมนิ เทศนั กศึ กษ าใหม่  คณ ะ

วิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1.6-

2(6) 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

1. โครงการประกวดแผนธุรกิจ “ไอเดียการ

สร้างธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัย” ส าหรับนักศึกษา ใน

งานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 ศูนย์ฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 1.6-2(7) 

2. คณ ะฯ มี ก ารจั ด ก าร เรี ยนก ารสอน ใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ

เพิ่มมากขึ้น คณะฯ จึงสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

ประกวด แข่งขันแผนธุรกิจ ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560  

1.6-2(5) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

เตรียมความพรอ้มสู่โลกอาชีพ 

1.6-2(6) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ คณะวทิยาการจัดการ 

1.6-2(7) เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ

ประกวดแผนธุรกิจ 

1.6-2(8) http://ms.aru.ac.th/?p=1275 

1.6-2(9) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

กีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 

1.6-2(10) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกีฬา

สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใน ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรอียุธยา “113 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

1.6-2(11) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สงกรานต์บ้านเรา “สงกรานต์บ้านเรา ชวนออ

เจ้า สรงน้ าพระ” 

1.6-2(12) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

1.6-2(13) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม

ปัจฉิมนเิทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

1.6-2(14) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

สั ม ม น า เชิ งป ฏิ บั ติ ก า รภ าว ะผู้ น า แ ล ะ

นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ 

1.6-2(14) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

เติมรักให้นอ้ง “Season 14” 

1.6-2(15) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
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2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1.6-2(8) 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการครั้งที่ 

3  โดยจัดการแข่งขันฟุตซอล ระหว่างทีมของสาขา

ต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 11– 18 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 1.6-2(9) 

2. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา “113 ปี  ศรีอยุธยาเกมส์ ” 

ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ สนาม

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 1.6-2(10) 

3. กิจกรรมสรงกรานต์บ้านเรา “สงกรานต์บ้าน

เรา ชวนออเจ้า สรงน้ าพระ” เมื่อวันที่  10 เมษายน 

พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารเจ้าพระยา

โกษาธิบดี (อาคาร41) 1.6-2(11) 

4. กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาพัฒนา

ท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียน

วัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) ต.ย่านซื่อ อ.เมือง      จ.

อ่างทอง 1.6-2(12) 

5. กิ จ ก รรมปั จ ฉิ ม นิ เท ศนั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ

วิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

1.6-2(13) 

6. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและ

นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

ระหว่างวันที่  23 – 25 พฤษภาคม พ .ศ . 2561 ณ         

บ้านดอกไม้รีสอร์ทจันจิรา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน      

เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ท า งด้ า น วิ ช า ก า ร 

(ค อ ม พิ ว เต อ ร์ , ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ

คณิตศาสตร์) 
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จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1.6-2(14) 

7. กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 14” (รับน้อง

เชิงสร้างสรรค์  สี บสานภูมิ ปัญญ าท้ อ งถิ่ น ) จะ

ด าเนินการในวันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้

นักศกึษา เรียนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น 1.6-2(14) 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ โดย

จัดกิจกรรมตา่งๆ ดังนี้ 1.6-2(15) 

     1. กิ จก รรมอบรมคอมพิ ว เตอร์  (โป รแกรม 

Microsoft Word, Microsoft Excel แ ล ะ  Power Point) 

ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 

100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

     2. กิจกรรม English Camp เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

พ .ศ . 2561 ณ  หอประชุมมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา 

     3. กิจกรรมอบรมคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-2 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี 

(อาคาร 41)  

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศกึษา 

     คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เมื่อวันที่  9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ โดยเชิญวิทยากรจากกอง

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา คุณพรศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา 

1.6-3(1) เล่มรายงานผลการด าเนินการจัด

กิ จก รรมปฐมนิ เท ศนั ก ศึ ก ษ าใหม่  คณ ะ

วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 
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มาอบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึษาให้แก่นักศกึษา 1.6-3(1) 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

     ทุ กกิ จกรรมที่ ด า เนิ นการ มี ก ารประเมิ นผล

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป ซึ่ง

คณะฯ ได้มีการประเมินการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

แล้วน าผลการประเมินแต่ละกิจกรรมเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหา และวางแผน ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ง

ต่อไป   
กจิกรรม วัตถุประสงค ์ ผลการประเมิน 

1. กิจกรรม

ประกวดดาว - 

เดือนคณะ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถวเิคราะห์สถานการณ์และใช้

ความรู้ในการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อ

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมา

ก่อน โดยมุ่งเน้นความสามารถในการท างานเปน็

กลุ่ม ความสามารถในการวางแผนและรบัผิดชอบ 

ของตนเอง ในการด ารงชีวิตและท างานในอนาคตให้

ประสบความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

2. กิจกรรมกีฬา

สัมพันธ์วทิยาการ

จัดการ 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความมี

คุณธรรม จริยธรรม ทั้งความรับผิดชอบในส่วนตน

และส่วนรวม ในการด ารงชีวิตและท างานในอนาคต

ให้ประสบความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

3. กจิกรรมอบรม

คุณธรรม 

จริยธรรมและท านุ

บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูลวเิคราะหส์ถานการณแ์ละ

ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความมี

คุณธรรม จริยธรรม ทั้งความรับผิดชอบในส่วนตน

และส่วนรวม ในการด ารงชีวิตและท างานในอนาคต

ให้ประสบความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

4. กิจกรรมกีฬา

สัมพันธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

“113 ป ีศรีอยุธยา

เกมส์” 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ และความมีคุณธรรม 

จริยธรรม ทั้งความรบัผิดชอบในส่วนตนและ

ส่วนรวม ในการด ารงชีวิตและท างานในอนาคตให้

ประสบความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

5. กจิกรรม

วทิยาการจัดการ

อาสาพัฒนา

ท้องถิ่น ครั้งที่ 4 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม และการมี

ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ในการ

ด ารงชีวิตและท างานในอนาคตใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

1.6-4(1) เล่มรายงานผลการจัดกิจกรรมทุก

กิจกรรม  

1 .6 -4 (2)  เ ล่ ม ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

1.6-4(3) เล่มแผนพัฒนานักศึกษา คณ ะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560  
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6. กิจกรรมเตรียม

ความพร้อมสู่โลก

อาชีพ 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การวเิคราะห์สถานการณแ์ละใช้ความรู้ในการคดิ

วเิคราะห์และการแกป้ัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน ในการ

ด ารงชีวิตและท างานในอนาคตใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

7. กิจกรรม

เลือกตัง้นายก

สโมสรนักศึกษา

คณะวทิยาการ

จัดการ 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความมี

คุณธรรม จริยธรรม ทั้งความรับผิดชอบในส่วนตน

และส่วนรวม ในการด ารงชีวิตและท างานในอนาคต

ให้ประสบความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

8. กิจกรรมปัจฉิม

นิเทศนกัศกึษา

คณะวทิยาการ

จัดการ 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูล การวเิคราะหส์ถานการณ์

และใช้ความรู้ในการคดิวเิคราะห์ในการแก้ปัญหา 

เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิ

มาก่อน โดยมุ่งเนน้ความสามารถในการท างานเป็น

กลุ่ม ความสามารถในการวางแผนและรบัผิดชอบ 

ของตนเอง ในการด ารงชีวิตและท างานในอนาคตให้

ประสบความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

9. กิจกรรมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการภาวะ

ผู้น าและ

นันทนาการสโมสร

นักศกึษาคณะ

วทิยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การวเิคราะห์สถานการณแ์ละใช้ความรู้ในการคดิ

วเิคราะห์และการแกป้ัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบ ของตนเอง ในการ

ด ารงชีวิตและท างานในอนาคตใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

10. กิจกรรมอบรม

คณิตศาสตร์และ

คอมพวิเตอร ์

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การวเิคราะห์สถานการณแ์ละใช้ความรู้ในการคดิ

วเิคราะห์และการแกป้ัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบ ของตนเอง ในการ

ด ารงชีวิตและท างานในอนาคตใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

11. กิจกรรม 

English Camp 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การวเิคราะห์สถานการณแ์ละใช้ความรู้ในการคดิ

วเิคราะห์และการแกป้ัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบ ของตนเอง ในการ

ด ารงชีวิตและท างานในอนาคตใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

12. กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะวทิยาการ

จัดการ 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูลวเิคราะหส์ถานการณแ์ละ

ใช้ความรู้ในการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหา เม่ือ

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมา

ก่อน โดยมุ่งเน้นความสามารถในการท างานเปน็

กลุ่ม ความมีคุณธรรม จริยธรรม ทัง้ความ

รับผิดชอบในส่วนตนและส่วนรวม ในการด ารงชีวิต

และท างานในอนาคตให้ประสบความส าเรจ็ 

บรรลุวตัุประสงค ์

13. กจิกรรมเติมรัก

ให้น้อง “Season 

14” 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความมี

คุณธรรม จริยธรรม ทั้งความรับผิดชอบในส่วนตน

และส่วนรวม ในการด ารงชีวิตและท างานในอนาคต

ให้ประสบความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

14. กิจกรรม

พระคุณที่สาม 

(ไหวค้รู) 

เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งความ

รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ในการ

ด ารงชีวิตและท างานในอนาคตใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

1.6-4(1), 1.6-4(2), 1.6-4(3) 

15. กจิกรรมเปดิ

บ้านวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขา้ใจ การนกึ

คดิและการน าเสนอขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การวเิคราะห์สถานการณแ์ละใช้ความรู้ในการคดิ

วเิคราะห์และการแกป้ัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ๆ  ที่ไม่ได้คาดคดิมาก่อน โดยมุ่งเนน้

ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบ ของตนเอง ในการ

ด ารงชีวิตและท างานในอนาคตใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

บรรลุวตัุประสงค ์

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     คณะฯ มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้  1.6-

5(1), 1.6-5(1) 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่  1 มีกิจกรรม

พั ฒ นานั ก ศึ ก ษ า คณ ะวิท ย าก ารจั ด ก าร  ให้ มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) ครบทุกด้าน 15 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่ 2 มีการพัฒนาให้

นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ครบทุกด้าน 15 กิจกรรม 

   คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมสรุปผล

การจั ดกิ จก รรมทุ กกิ จก รรม  เพื่ อ ส รุป ผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการ

1.6-5(1) เล่มแผนพัฒนานักศึกษา คณ ะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560  

1.6-5(2) เล่มรายงานผลการด าเนินงานจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรม 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560  

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

   การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ในการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการทบทวนผล

การประเมินการจัดกิจกรรมในแต่ละด้าน ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาหรืออุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางการ

ปรับปรุง/แก้ ไข เพื่ อปรับปรุงรูปแบบของการจัด

กิจกรรม และปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ของคณะ

วิทยาการจัดการในปีต่อไป ซึ่งมีประเด็นค าถาม 3 ข้อ 

คือ 1) สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาไม่ค่อยอยากเข้าร่วม

กิจกรรมของคณะ 2) กิจกรรมแบบใด หรือลักษณะ

ใดบ้างที่นักศึกษาต้องการให้คณะฯ ด าเนินการจัดและ

อยากที่จะเข้าร่วม 3) ข้อเสนอแนะหรือความเห็น

เพิ่มเติม 

   จากแบบสอบถามได้ข้อสรุป คือ กิจกรรมน่าเบื่อ ไม่

น่าสนใจ ไม่สนุก กิจกรรมไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง จัด

กิจกรรมบ่อยเกินไป บางกิจกรรมใช้เวลานานเกินไป 

การจัดกิจกรรมควรวางแผนให้ดี ควรประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแก่นักศึกษาให้ทั่วถึงและน่าสนใจ 

   จากข้อสรุปต่างๆ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายกิ จการนักศึกษา เพื่ อหาแนวทางในการจัด

กิจกรรมที่ลดประเด็นปัญหาในการจัดกิจกรรม และ

วางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยมีการปรับ ดังนี้

ส่วนใหญ่กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะคงเดิม แต่มีการ

ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจเพิ่มมาก

1.6-6(1)  เล่มรายงานผลการด าเนินงานจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรม 

1.6-6(2) รายงานการประชุมกรรมการฝ่าย

กิ จก ารนั ก ศึ กษ า ค รั้ งที่ 7/2 561 วั นที่  31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

1.6-6(3) ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

จั ด กิ จ ก รรมพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  ป ระจ าปี

การศกึษา 2560 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ขึน้ เชน่ เดิมจัดกิจกรรมน าน้องสู่ธรรม เพื่อให้นักศึกษา

มีคุณธรรม จรยิธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยลักษณะกิจกรรม 

คือ น านักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมค้างคืนที่ วัด 

คณะกรรมการจึงมีการปรับกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม ในชื่อกิจกรรม “การอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” โดยมีรูปแบบ 

คือ นิมนต์พระคุณเจ้ามาเทศน์ให้ข้อคิดแก่นักศึกษา 

และมีการปลูกฝังกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขึ้น 

อีกทั้งมีการปรับรูปแบบกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และรูปแบบ

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเป็นรูปแบบ English Camp 

ในทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งแสดงอยู่ในเล่มแผนพัฒนา

นักศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ   5 คะแนน 

 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะวทิยาการจัดการ มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ดี 

2. คณะวทิยาการจัดการ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ที่ดี 

3. คณะวิทยาการจัดการ มรีะบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และมีห้องสมุด อุปกรณ์

การศกึษา และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

4. คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาตาม

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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5. คณะวิทยาการจัดการ มีการให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา จัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษา และจัดตารางการพบที่ปรึกษาอย่าง

สม่ าเสมอ  

6. คณะวิทยาการจัดการ มีการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา และศิษย์เก่าอย่าง

ทั่วถึง เช่น การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดบอร์ดประกาศ การแจ้งข่าวสารโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น    

7. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา โดยครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท 

ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  

8. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันภายนอก เพื่อให้

นักศึกษาได้มเีครือขา่ยในการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรม และประสบการณใ์นการเรียน 

9. คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม และน าผลการประเมินมาใช้ในการ

วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ ยังมี

จ านวนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดจ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

2. คณะวิทยาการจัดการควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และ

ศษิย์เก่า ซึ่งจะท าให้เกิดการสรา้งเครือขา่ยระหว่างกันมากยิ่งขึน้ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือผลิตผลงาน

สร้างสรรค ์เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การ

จัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting  

professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน ยกย่อง

อาจารย์/นักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

      คณะวิทยาการจัดการมีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยของคณะ โดยได้จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยว 

กับนักวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ฐานข้อมูลแหล่ง

ค้นคว้าต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ 

2.1-1(1) เพื่อให้นักวิจัย และบุคคลที่สนใจสามารถ

เข้าถึงฐานข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้

นักวิจัย ยังสามารถใช้ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซด์

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาได้ 2.1-1(2) อีกทั้งคณะ ยังมีระบบ

สารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์การให้ทุน สนับสนุนเกี่ยว 

กับการวิจัยของคณะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย การ

ตีพิมพ์ ผลงานวิจัย การแสดงข้อมูลรายชื่อวารสาร 

วิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  1 กลุ่มที่  2   
และได้น าสารสนเทศไปกลั่นกรองและจัดเก็งานวิจัย

ของผู้วิจัยแบบ Full paper เพื่อสามารถให้คนทั่วไปน า

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจัดเก็บอยู่ ในระบบ

สารสนเทศของคณะวทิยาการจัดการ 

2.1-1(1) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

คณะวทิยาการจัดการ 

2.1-1(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

 ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือผลิตผลงาน
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting  

professor) 

   1) มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการมีการ

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยมี

การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ก ากับ

ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวิจัย เป็นศูนย์ให้

ค าปรึกษา และสนับสนุนงานวิจัยในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการมอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ท าหน้าที่ก ากับและ

ติดตามการบ ริห ารงานด้ าน งานวิจั ย ของคณ ะ

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยของคณะ เพื่ อให้

ค าปรึกษาและเป็นช่องทางให้คณาจารย์ที่พัฒนา

งานวิจัยของคณะได้ติดต่อสื่อสาร โดยมีห้องนวัตกรรม 

เพื่อใช้ในการประชุมการปฏิบัติงานวิจัย รวมทั้งห้อง

เสวนาเพื่ อระดมความคิด  2 .1-2(1) อีกทั้ งคณ ะ

วิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีห้องสมุดประจ าคณะ

ตามปกติโดยทั่วไปและห้องสมุดรวมแล้ว คณะฯ ยังจัด

ให้มีหอ้งสมุดวิจัยเพื่อการค้นคว้า และยังเป็นที่รวบรวม

ผลงานของอาจารย์ และนักวิจัยในคณะโดยเฉพาะ 

2.1-2(2) 

   2) นักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย

ผ่านห้องสมุดของในแต่ละพื้นที่ตลอดจนส านักวิทย

บริการ ได้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผ่านทางเว็บไซด์ 

2.1-2(1) ภาพถ่ายห้องนวัตกรรม 

2.1-2(2) ภาพถ่ายห้องสมุดประจ าคณะ 

2.1-2(3) เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ 

2.1-2(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1-2(5) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

2.1-2(6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

งานวิจัยกับ มรภ.เทพสตรี 

2.1-2(7) โครงการประชุมวิชาการ“วิทยาการ

จัดการวชิาการ ครั้งที่ 7” 

2.1-2(8) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

คณะวิทยา การจัดการ ปีที่  19 ฉบับที่  1 

เดือนมนีาคม-สิงหาคม 2560 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

2.1- 2(3) รวมทั้งนักวิจัยสามารถค้นคว้า แหล่งค้นคว้า

ข้อมูลและฐานข้อมูล งานวิจัยจากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้เชน่กัน 2.1- 2(4)   

  3) นักวิจัยสามารถหาข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิจัยทั้งข้อมูลด้านแหล่งทุนภายในและภายนอก

ข้อมูลงานวิจัยและผลงานที่ผ่านมาข้อมูลด้านแหล่ง

เผยแพร่งานวิจัยข้อมูลด้านการ ส่งเสริมงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์และจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรรวมทั้งข้อมูล 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัยจากเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1-2(4) และเว็บไซด์ของคณะวิทยาการจัดการ 2.1-

2(5) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอ านวย ห้องคลินิกวิจัย

จัดให้มีสถานที่อ านวยความสะดวกให้นักวิจัยพร้อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่นักวิจัยสามารถมาใชง้านได้ 

    4) คณ ะวิทยาการจั ดการ ได้ มี ก ารท าบั นทึ ก 

ข้ อ ต ก ล งค วาม ร่ วม มื อ เค รื อ ข่ า ย วิ จั ย ร่ ว ม กั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 2.1-2(6) และ

ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก็ได้สร้างความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มศรีอยุธยาส าหรับการ

แลกเปลี่ยน ข่าวสารการวิจัย การท ากิจกรรมงานวิจัย

ร่วมกัน และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้

ประโยชน์ในสังคม  
   5) คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการประชุม

วิชาการ “วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7” และสนับสนุนให้

อาจารย์ประจ าคณ ะ ตีพิ มพ์ ผลงานวิจัย ในวาร

วิทยาการจัดการปริทั ศน์  ปีที่  19 ฉบับที่  1 เดือน

มีนาคม-สิงหาคม 2560 (2.1-2(7), 2.1-2(8)) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 
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   มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณรายได้เป็นทุนวิจัยให้กับคณะ 

วิทยาการจัดการ โดยผ่านการบริหารจัดการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาการจัดการได้

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยให้แต่ละ

สาขาวิชาได้พัฒนางานวิจัยตามศาสตร์ของตนเอง โดย

จัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาละ 5,000 บาท รวม

เป็นทุนวิจัยทั้งสิ้น 60,000 บาท 2.1-3(1) , 2.1-3(2) 

น อ ก จ าก นี้  ยั ง มี ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า  ได้

ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย

มายังคณะเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ

จากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ 2.1-3(3), 2.1-3(4) ทั้งนี้

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ เป็นทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับการ

จัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยทั้งสิ้น 55,000 บาท 2.1-3(5) 

, 2.1-3(6) และ ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน ที่ผ่านการประเมินผลจาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุน

วิจัยทั้งสิ้น 975,000 บาท 2.1-3(7)  รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,090,000 บาท ซึ่งในการพิจารณาจัดสรร 

เงินงบประมาณ เพื่ อ เป็นทุนวิจัยนั้น  คณบดีคณะ

วิทยาการจัดการได้เข้าร่วมในการพิจารณาจัดสรรทุน

ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1-3(1) แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ

รายจ่าย (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 คณะวทิยาการจัดการ 

2.1-3(2) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการท า

วิจั ยคณ ะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

2.1-3(3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1-3(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปี 2560 

2.1-3(5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณา

ข้อ เสนอโครงการวิจัย เพื่ อจัดสรรทุ น

ส นั บ ส นุ น ก ารวิ จั ย จ าก ก อ งทุ น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 

2.1-3(6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณา

ข้อ เสนอโครงการวิจัย เพื่ อจัดสรรทุ น

ส นั บ ส นุ น ก ารวิ จั ย จ าก ก อ งทุ น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 

2.1-3(7) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณา

จั ด ส ร ร ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย จ า ก
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งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 (วช.) 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรอืการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง

หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอ

ผ ล งาน ท า งวิ ช าก า ร  2 .1-4 (1 )  แ ล ะป ร ะก าศ

มหาวิทยาลัยฯเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2.1-4(2) เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ 

งานสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์  นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังมีการ 

สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้

ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ในคณะวิทยาการ

จัดการได้มีรับการสนับสนุนงบประมาณในการน า

ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ 2.1-4(3), 2.1-4(4), 2.1-4(5) 

นักวิจัย คือ ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล  ผลงานวิจัยที่

ได้น าไปเผยแพร่  

1. การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 

การรับรองคุณภาพ: วารสาร มจร.สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่  6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 

2560 ISSN: 2287-0121 (TCI กลุ่มที่ 1)  

2. หลักพุทธธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การรับรองคุณภาพ: วารสาร มจร.สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 

2560 ISSN: 2287-0121 (TCI กลุ่มที่ 1)  

2.1-4(1) ประกาศ มหาวิทยาลัยฯเรื่อ ง

หลักเกณฑ์ การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อ

ไปเสนอผลงานทางวชิาการ  

2.1-4(2 ) ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อ ง

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ  

2.1-4(3) แผนการใช้จ่ายงบ  ประมาณ

รายจ่าย (งบบ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 โครงการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร

คณะวทิยาการจัดการ 

2.1-4(4 ) แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1-4(5) วารสารวิทยาการจัดการวิชาการ 

วิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 

1 เดือนมีนาคม – สงิหาคม 2560 
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3. การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนา

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา  

การรับรองคุณภาพ: วารสาร มจร.สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่  4 ตุลาคม – ธันวาคม 

2560 ISSN: 2287-0121 (TCI กลุ่มที่ 1)  

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน ยก

ย่องอาจารย์/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  คณะวิทยาการจัดการได้จัดท าแผนการใช้จ่าย        

(งบ บ.กศ.) (21.-5(1)) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ โครงการสนับสนุนการจัดท าวิจัย เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทางด้านการวิจัย และคณะฯ 

ได้ส่งรายชื่อคณาจารย์เพื่ อเข้ าร่วมการพิจารณา

คัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 

2561 (2.1-5(2)) ซึ่งในงานวันครบรอบ 113 ปี จาก

โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ

นักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยและบทความ

วิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 คือ  

2.1-5 (1) แผนการใช้จ่ าย งบประมาณ

รายจ่าย (งบบ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 โครงการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร

คณะวทิยาการจัดการ  

2.1-5(2) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

นั ก วิ จั ย ดี เด่ น เรื่ อ ง  ผลก ารพิ จ ารณ า

คัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดี เด่น 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 

2.1-5(3) เกียรตบิัตรนักวิจัยดีเด่นประเภทมี

บทความวิจัยและบทความวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ 

2.1-5(4) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
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     1. รศ.ปราณี   ตันประยูร       

     2. ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  

     3. ดร.เมธารัตน ์  จันตะน ี 

     4. อาจารย์ชุติมา  นิ่มนวล  

     5. อาจารย์ชเนตตี  จาตุรนตร์ัศม ี 

     6. อาจารย์ชุมพล   พืชพันธ์ไพศาล   

     และคณะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยดีเด่น 

จ านวน 13 คน ได้แก่  

1. อาจารย์ทรรรศิกา  ธานีนพวงศ ์ 

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ของ

ผลติภัณฑชุ์มชนมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. อาจารย์พัฒน์กมล  ออ่นส าลี 

ชื่อเรื่องวิจัย 1. การศึกษาการเข้าสู่ธุรกิจระหว่าง

ป ร ะ เท ศ ขอ งผู้ ป ร ะก อบ ก าร  SMEs ใน จั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยา และ 2. การบริหารจัดการตลาด

กรุงศรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้น

เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. อาจารย์มณฑริา   ชุมวรานนท์ 

ชื่อเรื่องวิจัย สมรรถนะการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

ในสถานประกอบการ อ าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

4. อาจารย์นภัสนันท์  ทองอนิทร์ 

ชื่อเรื่องวิจัย  แนวทางการพัฒนาวัดมหาธาตุเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

อ าเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. รศ.ปราณี  ตันประยูร 

ชื่อเรื่องวิจัย บริบทของธุรกิจชุมชนกลุ่มจักสานวัดนาค 

6. อาจารย์เพ็ญนภา  หวังที่ชอบ 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ชื่อเรื่องวิจัย การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ชุมชน 

กรณีศึกษากล่องทิชชู่จากผ้าไทย โรงเรียนรอซีดี 

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. อาจารย์ศรัญญา  วสิุทธิ์ศาลวงศ์ 

ชื่อ เรื่องวิจัย  ศึกษากลยุทธ์การส่ งเสริม /สื่ อสาร

การตลาด ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา

ตลาดน้ ากรุงศรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

8. อาจารย์ชาญชัย   เมธาวิรุฬห์ 

ชื่อเรื่องวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการของ

โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. อาจารย์ญาณศิา   เผื่อนเพาะ 

ชื่อเรื่องวิจัย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ

รายใหม ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10.อาจารย์สวิตา   อยู่สุขขี 

ชื่อเรื่องวิจัย ระบบบริหารจัดการบทความวิจัยและ

บทความวิชาการออนไลน์  กรณีศึกษา “วารสาร

วิทยาการจัดการปริทัศน์ ” คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

11.อาจารย์ณัฐรดา  ไหมมาลา 

ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

ต่อการให้บริการของโรงแรม จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา 

12.อาจารย์อมรา  ดอกไม้ 

ชื่อเรื่องวิจัย การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง 

กรณีศกึษาบริษัทผลติชิน้ส่วนรถยนต์ MN จ ากัด 

13.ดร.แสงจิตต ์  ไต่แสง  

ชื่อเรื่องวิจัย  การตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากร
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

มนุษย์ในการรองรับธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

    ในการประชุมวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 8 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 และด าเนินการน าขึ้น

เว็บไซต์ของคณะวิทยา การจัดการ (2.1-5(3)) , (2.1-

5(4)) 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินตามระบบที่ก าหนด 

   คณะวิทยาการจัดการมีการวางระบบงานด้านการ

วิจัยและกลไกด้านการวิจัยโดยเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้ วย

คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2558 

ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นกรรมการ มี

หนา้ที ่

     1. ก าหนดแนวทางการริหารทรัพย์สินทางปัญญา 

พิจารณาด าเนินการจดแจ้งข้อมูล หรือจดทะเบียนหรือ

ขึ้นทะเบียนงานด้านทรัพย์สินทงปัญญาต่อกรมทรัพย์

สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในนามของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการด าเนินการ ค่าใช้จ่ายใน

การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ตลอดจนการปกป้องและคุ้มครองการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิน้ทุกประการ 

     2.  พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ

ขายหรืออนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง

พาณิชย์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ผู้ประดิษญ์ กองทุนวิจัย 

และอื่นๆ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี ้

2.1-6(1) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเรื่อง 

การขอจดอนุสิทธิบัตรลิขสิทธิ์สิทธิบัตร และ

ทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ทรัพย์สินทางลขิสิทธิ์ 

2.1-6 (2 ) ป ระก าศมหาวิ ท ยาลั ย  เรื่ อ ง 

ขั้นตอนการขอจดอนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

2.1-6 (3 ) ป ระก าศมห าวิท ยาลั ย  เรื่ อ ง 

ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรอียุธยา 

2.1-6 (4 ) ป ระก าศมห าวิ ท ยาลั ย  เรื่ อ ง 

ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรอียุธยา 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

     3.  ประเมินคุณค่า มูลค่า และความเป็นไปได้เชิง

พาณิชย์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดแจ้ง จดทะเบียน 

หรือขึ้นทะเบียน หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้จด

แจ้ง จดทะเบียน หรอืขึน้ทะเบียน 

     ส าหรับการจดทรัพย์สนิทางปัญญา มีขัน้ตอน ดังนี้ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กรณีที่อาจารย์ในคณะฯ ต้องการขอจดอนุสิทธิบัตร 

ขอจดลิขสิทธิ์ หรือขอจดสิทธิบัตร สามารถแจ้งคณะฯ 

เพื่ อประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่ อ
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ด าเนนิการดังกล่าว  

   ในปีการศึกษา 2560 ยั งไม่มีอาจารย์ ในคณะ

วิทยาการจัดการ ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

หรอืสิทธิบัตรแตอ่ย่างใด (2.1-6(2))} (2.1-6(2)) 

 (2.1-6(3)), (2.1-6(4)) 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 

เกณฑส์ถาบันกลุ่ม ข จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

สูตรการค านวณ: 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

  

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

 

 
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯจำกภำยในและภำยนอก 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำ 
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หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ

รวมผูล้าศกึษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนตามปีปฏิทิน 2560 ไม่ใช่จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 

กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รว่มวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม

ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(ปีปฏิทิน 2560) 

1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,090,000 

2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบัน 

- 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผูล้าศกึษาต่อ) 64 

แทนค่าการค านวณ:  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า = 

 

 
  

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  
17,031.25 

x 5 
25,000 

1,090,000 
64 

http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=239
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=239
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=239
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
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3.41  

ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2560 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในสถาบัน ดังนี้  

1. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยให้แต่ละสาขาวิชาได้

พัฒนางานวิจัยตามศาสตร์ของตนเอง จากคณะวิทยาการจัดการโดยจัดสรรงบประมาณให้

สาขาวิชาละ 5,000 บาท รวมเป็นทุนวิจัยทั้งสิน้ 60,000 บาท  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณเป็นทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับการ

จัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยทั้งสิน้ 55,000 บาท  

3. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ผ่านการประเมินผลจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรทุน

สนับสนุนวิจัยทั้งสิน้ 975,000 บาท    

  โดยจ าแนกทุนวิจัย ดังนี้ 

ทุนวิจัยภายใน: คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรอียุธยา 

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 อาจารย์นภัสนันท์   ทองอินทร์ 

แนวทางการพัฒนาวัดมหาธาตุเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ชาวญ่ีปุ่น ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

5,000 

2 อาจารย์พัฒนก์มล   อ่อนส าลี 
การศึกษาการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศของ

ผู้ประกอบการ SMEs 
5,000 

3 
อาจารย์มณฑริา   ชุมวรานนท์ 

และคณะ 

สมรรถนะการบริหารงานด้านทรัพยากร

มนุษย์ในสถานประกอบการ อ าเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5,000 

4 อาจารย์ทรรศกิา   ธานนีพวงศ์ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑโ์ลจิสตกิสข์อง

ผลิตภัณฑช์ุมชนมหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตามแนวพระราชด าริ

5,000 
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ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

เศรษฐกจิพอเพียง 

5 อาจารย์ภัทราพร  จันตะนี 
อุปสงคก์ารออมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5,000 

6 
อาจารย์ชาญชัย   เมธาวริุฬห์ 

และคณะ 

ผลกระทบของคุณภาพการบริการตอ่ความพงึ

พอใจและความจงรักภักดขีองลูกค้า ต่อธุรกิจ

โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5,000 

7 

อาจารย์สวิตา   อยู่สุขขี 

และ 

อาจารย์สริิพร   อนิทสินธ์ิ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ

วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

5,000 

8 
อาจารย์ญาณิศา   เผื่อนเพาะ  

และคณะ 

การเข้าถงึแหลง่เงินทุนของผู้ประกอบการราย

ใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5,000 

9 รศ.ปราณี   ตันประยูร 
ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนกลุ่มจักสาน 

วัดนาค 
5,000 

10 อาจารย์เพ็ญนภา   หวังที่ชอบ 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑช์ุมชน กรณี 

ศึกษากลอ่งทิชชู่จากผ้าไทย โรงเรียนรอซีด ี

(โรงเรียนในโครงการประชารัฐ) อ าเภอลาดบัว

หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5,000 

11 
อาจารย์ณัฐรดา   ไหมมาลา 

และคณะ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปตอ่

การให้บริการของโรงแรม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

5,000 

12 
อาจารย์ศรัญญา   วิสุทธิศาลวงศ์ 

และคณะ 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจ

ท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา: ตลาดน้ ากรุงศรี 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

5,000 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 60,000 บาท 
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ทุนวิจัยภายใน: ประเภททุนกองทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรอียุธยา 

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 อาจารย์สุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน์ 
พฤตกิรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่

เดนิทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
25,000 

2 อาจารย์ภาวินีย ์  ธนาอนวัช 

แนวทางการสง่เสริมธุรกิจการท่องเที่ยวสเีขียว

อยุธยามรดกโลก: การศึกษารูปแบบการจัดการ

โรงแรมสเีขียว กรณีศึกษาโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

30,000 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 55,000 บาท 

 

ทุนวิจัยภายใน: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 อาจารย์ชเนตตี  จาตุรนตร์ัศมี 

กระบวนการทางการตลาดเพื่อน ามาประยุกต ์ใช้

กับการออกแบบลายผ้าเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์

ประเภทของใชข้องตกแต่งและของที่ระลกึจาก

ผ้าขาวมา้ เพื่อจ าหนา่ยตลาดเฉพาะและตลาด

อาเซียนของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผ้า ทอ

มอื จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

325,000 

2 ผศ.ดร.อัจฉรา   หลอ่ตระกูล 

การวิจัยปฏบิัตกิารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์

กาบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง โดยการมสี่วน

ร่วมของวัดหนองไมซุ้ง องค์การบริหารสว่นต าบล

หนองไมซุ้ง และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธบา 

325,000 

3 อาจารย์พิเชษฐ   เนตรสว่าง 
การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัตเิหตุในการขนส่ง

ทางน้ าลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
325,000 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน  975,000 บาท 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

25,000 บาท/ คน 17,031.25บาท/ คน  3.41 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

2.2(1)   ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการท าวิจัยคณะวทิยาการ

จัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2.2(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 และสัญญา

การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.2(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 

และ สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.2(4)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วช.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

เกณฑค์ณะกลุ่ม ข  ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อ ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ/ ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ปีปฏิทิน) 

1 บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

จ านวน 1 บทความ 

(0.20) 

2 -บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศก.พ.อ.หรอื

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ 

-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร(0.40) 

- 

3 บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2(0.60) 

จ านวน 7 บทความ 

(4.20) 

4 บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศก.พ.อ. 

หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 

วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

จ านวน 4 บทความ 

(3.20) 

5 - บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

จ านวน 2 บทความ 

(2.00) 
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ข้อ ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ/ ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ปีปฏิทิน) 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจา้งใหด้ าเนนิการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พชืพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทาง

วิชาการแลว้ 

- ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ(1.00) 

6 งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

หรอืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60) - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 

- 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

(1.00) 

- 

11 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการทั้งหมด 9.60 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดตามปีการศกึษา  

(ไม่นับรวมลาศกึษาต่อ) 

65 

 

แทนค่าการค านวณ 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 9.60 
x 100  =  14.77 

 65 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 

 
14.77 x  5  =   3.69 

 20 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปี พ.ศ. 2560 คณะฯ มีผลงานทางวิชาการ จ านวน 14 บทความ มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

ผลงานวิชาการ เท่ากับ 9.60 เมื่อน ามาคิดค านวณตามเกณฑ์แล้วได้ร้อยละ 14.77 และได้คะแนน

เท่ากับ 3.69 คะแนน มีรายละเอียดผลการด าเนนิงาน ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

1 ดร.แสงจิตต์   ไต่แสง กำรศึกษำบทบำทผู้น ำในกำรบริหำรจัดกำร
เศรษฐกิจชุมชน อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติวิจัยร ำไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11 และงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏักลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งท่ี 8 
/19 – 20 ธันวำคม 2560 “กำรพัฒนำ
งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลือ่นประเทศ
ไทย 4.0.”  

0.2 

2 รศ.ปราณี  ตันประยูร ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์TCI กลุ่ม 2 ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 

2 พ.ค.-ส.ค. 2560: 35-44. 

0.6 

3 ดร.กิติมา ทามาลี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการ

ร้านอาหารญีปุ่่นในศูนย์การคา้อยุธยา

ซิตี้พารค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 

มกราคม 2560 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

0.6 

4 ดร.เมธารัตน ์  จันตะนี การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน 

เพื่อจัดการดา้นการท่องเท่ียวสูค่วาม

ยั่งยืนของชุมชนต าบลลาดชะโด อ าเภอ

ผักไห ่จังหวัดระนครศรีอยุธยา 

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีท่ี 19  

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  

ISSN: 0859-8185 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

0.6 

5 อ.ชุติมา  นิ่มนวล การพัฒนาระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์

เพื่อสนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีท่ี 19 ฉบับ

ท่ี 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 ISSN: 

0859-8185 (TCI กลุ่มท่ี 2) 

0.6 
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ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

6 อ.ชาญชัย  เมธาวิรุฬห ์ บทบาทของความร่วมมอืภายในบริษัท  

และความรว่มมือภายนอกบริษัทตอ่

ประสิทธิภาพโลจิสติกสแ์ละผลการ

ด าเนนิงานของธุรกิจ 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดม 

ศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1 

เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560  

ISSN : 0858-9216  (TCI กลุ่มท่ี 2) 

0.6 

7 อ.ชุมพล พชืพันธ์ไพศาล “การถอดองค์ความรู้ วัฒนธรรมชุมชน 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และแนวทางในการ

พัฒนากลุ่มชุมชนให้มคีวามพร้อมเพื่อ

การจัดการการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ 

กรณศีกึษา : วัฒนธรรมชุมชนมุสลมิ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 4  

ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560  

ISSN : 2408-0942  (TCI กลุ่มท่ี 2) 

0.6 

8 อ.ชเนตต ีจาตุรนต์รัศมี การก าหนดขีดความสามารถหลักและ

ขีดความสามารถการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ 

ประเภทโรงแรมใน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ปท่ีี 4  

ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 2560 

ISSN : 2408-0942  (TCI กลุ่มท่ี 2) 

0.6 

9 ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 

มหาวทิยาลัยของรัฐ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มนีาคม 2560  

ISSN: 2287-0121 (TCI กลุ่มท่ี 1) 

0.8 

10 ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล หลักพุทธธรรมกับการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กนัยายน 

2560 ISSN: 2287-0121 (TCI กลุ่มท่ี 1) 

0.8 

11 ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการ

พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ปีท่ี 

6 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

ISSN:2287-0121 (TCIกลุ่มท่ี 1) 

0.8 

12 ผศ.ดร.วันทนา  เนาวว์ัน กระบวนการเรียนรู้และการจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์อง

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอา่งทอง 

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม ่ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏล าปาง 

0.8 

13 ผศ.นันทนธ์ิิ   เอบิอิ่ม ต าราระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - 1.00 
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ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

14 ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร” 

โครงการพัฒนาต าราวชิาการเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 111 ปี มหาวิทยาลัยราช

พระนครศรีอยุธยา 

- 1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักคณะวทิยาการจัดการ 9.60 

คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ (สมศ.3.1) 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย 

ความสอดคล้องกับการพัฒนา การอ้างอิงจากวารสารวชิาการที่

ตพีิมพ์เผยแพร่ (Citation)  

ตามเกณฑ์ สกอ. 

(ชื่อวารสารฯ) 

() 

การไดร้ับ

รางวัลจาก

หน่วยงาน

ภายนอก 

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

() 

การไดร้ับทุน

วจัิยจาก

หน่วยงาน

ภายนอก 

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

() 

ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

การศึกษาบทบาทผูน้ าในการบรหิาร

จัดการเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนคร 

ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 

: ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง 

  การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพ

พรรณี ครัง้ที่ 11 และงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี

อยุธยา คร้ังที่ 8 /19–20 ธันวาคม 2560 

“การพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อ

ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0.”  

- - 

ความเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา   

: รศ.ปราณี  ตันประยูร 

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ TCI กลุ่ม 2 ปทีี่ 35 

ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2560: 35-44. 

- - 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยา

ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

: ดร.กิติมา ทามาลี 

  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที ่1 

มกราคม 2560 มหาวทิยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 

- - 

การพัฒนาศักยภาพบคุคลในชุมชน 

เพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยวสู่ความ

ย่ังยืนของชุมชนต าบลลาดชะโด อ าเภอ

ผักไห่ จังหวัดระนครศรีอยุธยา  

: ดร.เมธารัตน์   จันตะน ี

  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19  

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  

ISSN: 0859-8185 (TCI กลุ่มที่ 2) 

- - 

การพัฒนาระบบพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด

  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 

ISSN: 0859-8185 (TCI กลุ่มที่ 2) 

- - 
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ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย 

ความสอดคล้องกับการพัฒนา การอ้างอิงจากวารสารวชิาการที่

ตพีิมพ์เผยแพร่ (Citation)  

ตามเกณฑ์ สกอ. 

(ชื่อวารสารฯ) 

() 

การไดร้ับ

รางวัลจาก

หน่วยงาน

ภายนอก 

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

() 

การไดร้ับทุน

วจัิยจาก

หน่วยงาน

ภายนอก 

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

() 

ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

พระนครศรีอยุธยา 

: อ.ชุติมา  นิ่มนวล 

บทบาทของความรว่มมือภายในบริษัท  

และความร่วมมือภายนอกบริษัทต่อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจ 

: อ.ชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ 

  วารสารวชิาการสมาคมสถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย              

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี        ปี

ที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มถินุายน 

2560  

ISSN : 0858-9216  (TCI กลุ่มที่ 2) 

- - 

“การถอดองค์ความรู ้วัฒนธรรมชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางในการ

พัฒนากลุ่มชมุชนให้มคีวามพร้อมเพือ่

การจัดการการท่องเที่ยวเชงิ

สรา้งสรรค์ กรณีศกึษา : วัฒนธรรม

ชุมชนมุสลมิ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” 

: อ.ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล 

  วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวทิยาลัย

ราชภักพระนครศรี อยุธยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 

3 กันยายน – ธันวาคม 2560.  

ISSN : 2408-0942  (TCI กลุ่มที่ 2) 

- - 

การก าหนดขีดความสามารถหลกัและ

ขีดความสามารถการบรหิารจัดการ

เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและ

บรกิาร ประเภทโรงแรมใน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

: อ.ชเนตตี จาตุรนต์รัศม ี

  วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 

2 พฤษภาคม-สงิหาคม 2560 

ISSN : 2408-0942  (TCI กลุ่มที่ 2) 

- - 

การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 

: ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

  วารสาร มจร.สังคมศาสตรป์รทิรรศน์  

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 มกราคม – มนีาคม 2560  

ISSN: 2287-0121 (TCI กลุ่มที่ 1) 

- - 

หลักพุทธธรรมกับการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

: ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

  วารสาร มจร.สังคมศาสตรป์รทิรรศน์  

ปีที่ 6 ฉบบัที่ 3 กรกฎาคม - กนัยายน 

2560 ISSN: 2287-0121 (TCI กลุ่มที ่1) 

- - 
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ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย 

ความสอดคล้องกับการพัฒนา การอ้างอิงจากวารสารวชิาการที่

ตพีิมพ์เผยแพร่ (Citation)  

ตามเกณฑ์ สกอ. 

(ชื่อวารสารฯ) 

() 

การไดร้ับ

รางวัลจาก

หน่วยงาน

ภายนอก 

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

() 

การไดร้ับทุน

วจัิยจาก

หน่วยงาน

ภายนอก 

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

() 

ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

การศึกษาสภาพปญัหา และแนวทาง

การพัฒนากระบวนการประกัน

คุณภาพ การศึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

: ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

  วารสาร มจร.สังคมศาสตรป์รทิรรศน์ปีที่ 

6 ฉบับที่ 4 ตลุาคม-ธันวาคม 2560 

ISSN:2287-0121 (TCIกลุ่มที่ 1) 

- - 

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์อง

กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชน จังหวดั

พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

: ผศ.ดร.วันทนา  เนาว์วัน 

  วารสารวทิยาการจัดการสมัยใหม่  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏล าปาง 

- - 

การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ (สมศ.องค์ประกอบ 3: คุณภาพงานวิจัย) 

 สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
ในปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยำกำรจัดกำรมีผลงำนวิจัยทั้งหมด 17 เรื่อง โดยได้รับจัดสรรงบประมำณ

ด้ำนกำรวิจัยจำกภำยในคณะจ ำนวน 12 เรื่อง จำกกองทุนวิจัยของมหำวิทยำลัย/งบประมำณ วช. จ ำนวน 5 
เรื่อง โดยผลงำนวิจัยของคณะทุกเรื่องมีลักษณะเป็นวิจัยเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และท้องถิ่นซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกโลก โดยสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดยผลงำนวิจัย อ้ำงอิงในตำรำง 
สรุปทุนวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 

 

 สัดส่วนผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่มกีำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
(Citation) โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 
ในปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยำกำรจัดกำรมีบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 

12 ผลงำน เป็นผลงำนที่มีกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติที่ปรำกฏในฐำน TCI  
กลุ่มท่ี 2 (0.8) จ ำนวน 4 ผลงำน และปรำฏในฐำน TCI กลุ่ม 1 (0.6) จ ำนวน 7 เรื่อง และตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชกำรระดับชำติ (0.2) จ ำนวน 1 เรื่อง 

 

ผลการประเมินตนเอง 
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เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 14.77  3.69 คะแนน 

รายการเอกสารอ้างอิง 

2.3(1)  วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มนีาคม 2560  

2.3(2)  วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560  

2.3(3)  วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 

2.3(4)  วารสารราชภัฏเพชรบูรณส์าร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  

2.3(5)  วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดอืนมกราคม - มิถุนายน 2560  

2.3(6)  วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

2.3(7)  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 4  ฉบับที ่1  

มกราคม-เมษายน 2560 ISSN : 2408-0942  (TCI กลุ่มที่ 2) 

2.3(8)  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  

  พฤษภาคม-สงิหาคม 2560 ISSN : 2408-0942  (TCI กลุม่ที่ 2) 

2.3(9)  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3  

  กันยายน – ธันวาคม 2560 . ISSN : 2408-0942  (TCI กลุม่ที่ 2) 

2.3(10) วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

TCI กลุม่ 2 ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2560: 35-44 

2.3(11) การประชุมวิชาการระดับชาตวิิจัยร าไพพรรณ ีครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 /19 – 20 ธันวาคม 2560. “การพัฒนางานวิจัย   

และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0.” 

2.3(12) ต าราระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ผศ.นันทนธิิ์  เอบิอิ่ม) 

2.3(13) “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร” โครงการพัฒนาต าราวชิาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี 

มหาวิทยาลัยราชพระนครศรีอยุธยา (ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล) 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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 1.  คณะวิทยาการจัดการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดระบบและกลไกงานวิจัย

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานในด้านส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งติดตามประเมินผล

งานวิจัยตามระยะเวลา 

 2.  คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ด้านการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลงานวิชาการและงานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ มีการ

ให้ค าปรกึษาโดยอาจารย์พี่เลีย้งทุกเดือน 

 3.  คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรเงนิทุนสนับสนุนคณาจารย์ในการท าวิจัย รวมทั้งจัดหา

แหลง่เงนิทุนจากภายในและภายนอกหนว่ยงาน 

 4.  คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดงานวิทยาการจัดการวิชาการ ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็น

การเปิดโอกาสใหน้ักวิจัยได้น าเสอนผลงาน  และตพีิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน ์ 

 5. คณะวิทยาการจัดการ มีวารสารวิชาการ “วิทยาการจัดการปริทัศน์” ที่เป็นวารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลกลุ่ม TCI2 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณาจารย์ส่วนใหญ่เสนอหัวข้องานวิจัยเป็นโครงการเดี่ยว ซึ่งได้รับการพิจารณาทุนน้อยมาก 

2. ในการเสนอหัวข้อวิจัยจะต้องก าหนดหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยฯ  

3. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีมากเกินไป ซึ่งเป็นอุปสรรคในการท าวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและก าหนด

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ

บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลตอ่การพัฒนานักศึกษาชุมชน หรอืสังคม 

3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 ที่ทั้งโครงการที่มีรายได้และโครงการที่ให้บริการ

แบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ 

4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
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5.  น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม 

6.  คณะมีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด

ตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  คณะวิทยาการจัดการ 3.1-1(1) มอบหมายให้รอง

คณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ก ากับ ตดิตาม

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ โดยมี

ตัวแทนที่มาจากในแต่ละหลักสูตรเป็นกรรมการ เพื่อ

ร่วมกันวางระบบ กลไกขับเคลื่อนงานบริการวชิาการและ

แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการด าเนินงานบริการ

วิชาการ ตลอดจนการก ากับดูแลติดตามและประเมินผล

การปฏิ บั ติ งานด้ านการริ ก าร วิ ช าก ารป ระจ าปี 

คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการส ารวจจากการท า

ประชาคมในพื้ นที่ ที่ คณ ะวิทยาการจัดการได้รับ

มอบหมาย และรายงานผลการส ารวจความต้องการ 

3.1-1(2) เพื่อน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการบริการ

วิชาการโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

วิทยาการจัดการ พ.ศ.2560-2564 และจัดท าแผน

บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี

การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนงานและ

3.1-1(1) คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ  

3 .1-1 (2 ) ผ ล ก ารส า ร วจ จ าก ก ารท า

ประชาคมในพื้นที่ที่คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการส ารวจ

ความตอ้งการ 

3.1-1(3 ) แผนบริการ วิชาการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560 

วันที่ 18 ตุลาคม 2560  
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ระดับโครงการ ในแผนด าเนินงานด้านการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(3.1-1(3)) ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการได้มีการก าหนด

เป้ าป ระสงค์ ขอ งแผนบริการวิชาการตามแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะ คือ ชุมชนมีอาชีพ และรายได้ 

และสร้างความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าาให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดี

ขึ้น และก าหนดตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จตามตัวบ่งชี้

ของแผนบริการวิชาการ ดังนี้  

     1.) โครงการบริการวิชาการที่ เกิ ดจากความ 

ร่วมกันระหว่างคณะกับชุมชนในเขตพื้นที่ เป้าหมายที่

คณะวิทยาการจัดการดูแลรับผิดชอบ เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีค่า

เป้าหมาย 1 โครงการ  

     2.) เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอก

หรือชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ค่า

เป้าหมาย 1 เครือขา่ย  

    3.) โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 3 โครงการ  

    4.) โครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่

สังคม/ชุมชนท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ  

    5.) โครงการที่น าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไป

ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ค่าเป้าหมาย 1 

โครงการ  

     6.) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85    

     นอกจากนี้มีการก าหนดชี้วัดความส าเร็จระดับ

โครงการดังนี้  
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

     1. เชิงปริมาณ 1.1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการต้อง

เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในโครงการ 1.2) จ านวนครั้ง

ที่ด าเนินโครงการตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนด  

     2. เชิงคุณภาพ 2.1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 85 2.2) 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างน้อย ร้อยละ 85 2.3) 

การน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการแล้ว

น าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85 2.4) ร้อยละ

ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ฯ ร้อยละ 85  

      3. เชิงเวลา 3.1) โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่

ก าหนด ร้อยละ 85  

      ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มีการน าเสนอแผน

บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีการ

ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จทั้งในระดับแผนงาน และ

ระดับโครงการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ ประจ า

คณะครัง้ที่ 3/2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (3.1-1(4) 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชน หรือสังคม 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มี

โครงการบริการวิชาการ จ านวน 8 กิจกรรม สามารถ

แบ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ ใช้ประโยชน์จาการบริการ

วิชาการในปีงบประมาณนี้ ได้จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ชุมชน และสังคม เช่น 

(3.1-2(1)), (3.1-2 (2-9)) 

กลุ่ม นักเรียน/นักศึกษา 

1) พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

3.1-2(1) แ ผ นก าร ใช้ จ่ า ย งบ ป ระม าณ

โค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ 

3.1-2(2) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

3.1-2(3) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Young 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

2) การอบรมเชงิปฏิบัติการ Young Economics ยุค 4.0 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็ น

อาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ าชุมชน รุ่น 8 

กลุ่ม ครู/อาจารย์ 

1) การพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ 

2) การอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าแผนธุรกิจเพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการชุมชน 

กลุ่ม ชุมชน/สังคม 

1) การให้ความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการหุ้ม

ห่อผลิตภัณฑช์ุมชนดว้ยเทคนคิ Drop Test  

2)  พัฒนาต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน 

3)  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1  

   ในการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ

การพัฒนาของชุมชน ซึ่งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน คณะ

วิทยาการจัดการได้พัฒนาอาชีพและเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่ม

อาชีพสตรีวัดนาคมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันภายใต้

งบประมาณแผ่นดิน ผ่านโครงการบริการวิชาการ 

พัฒ นาอาชีพตามแนวทางพระราชด าริและสร้าง

เครือข่ายธุรกิจชุมชน จนปัจจุบันกลุ่มอาชีพสตรีวัดนาค 

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. และ สมาชิกใน

กลุ่มสามารถไปเป็นวิทยากรสอนการสานผลิตภัณฑ์จาก

หวายให้กับเครือข่ายกลุ่มอาชีพ กศน.และโรงเรียนที่

สนใจเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังเชื่อมเครือข่ายภาครัฐและ

เอกชน จนท าให้กลุ่มอาชีพสตรีวัดนาคได้รับงบประมาณ

ในการพัฒนาหน้ าร้านของกลุ่ม  และมีหน้าร้านที่

ห้างสรรพสินค้า เดอะสกาย รวมทั้งออกจ าหน่ายตาม

งานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากผลงานของกลุ่มท าให้

มหาวิทยาลัยฯ โดยสวพ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ   ต่อ

Economics ยุค 4.0 

3.1-2(4) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน

การเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ าชุมชน 

รุ่น 8 

3.1-2(5) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

การตลาดออนไลน์ 

3.1-2(6) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

ธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 

3.1-2(7) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิ ช าก าร  ก าร ใ ห้ ค วาม รู้ แ ล ะก าร เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการหุ้มห่อผลิตภัณฑช์ุมชนดว้ย

เทคนคิ Drop Test  

3.1-2(8) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ พัฒนาต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจ

ชุมชน 

3.1-2(9) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1 
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ยอดการท างานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยใน

ปีงบประมาณหนา้ จะมีการพัฒนาการขายออนไลน์ และ

เน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และมี

แผนจะผลักดันให้กลุ่มอาชีพสตรีวัดนาคเข้าคัดสรรโอ

ทอป จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตอ่ไป 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ศรีอยุธยา จัดสรรงบประมาณในการด าเนนิงานโครงการ

บริการวิชาการของคณะฯ จ านวนเงินทั้งสิ้น 189,900 

บาท โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับทุกสาขาวชิา 

คณะ และศูนย์บ่มเพาะฯ   ในการด าเนนิโครงการบริการ

วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ทั้งนี้ คณะฯ มุ่งเน้น

และสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สั งคมเพื่ อให้

นัก เรียน/นักศึกษา ครู /อาจารย์  ชุมชน หรือสังคม 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานด้านต่างๆ โดยไม่เป็นการเพิ่ม

ภาระให้กับผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ฉะนั้น โครงการ

บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ

คณะวิทยาการจัดการ ทุกโครงการจึงเป็นโครงการที่

บริการแบบให้เปลา่ ไม่มีการเรียกเก็บเงิน  

3.1-3(1)  แ ผ น ก าร ใช้ จ่ า ย งบ ป ระม าณ

โค ร งก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

 

 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

   โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มีการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและมีการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้ วัดที่

ก าหนดทุกโครงการ/กิจกรรม (3.1-4(1)) ,(3.1-4(2)) ซึ่งมี

เกณฑ์ก าหนด ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85 ความพึง

3.1-4(1) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการ

จัดการ จ านวน 8 กิจกรรม  

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Economics 

ยุค 4.0 
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พอใจ ร้อยละ 85 และการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 

ทั้ งนี้ โครงการบริการวิชาการของคณะฯ จ านวน 8

กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม และบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริการ

วิชาการ คอื  

     1.) โครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมกัน

ระหว่างคณะกับชุมชนในเขตพื้นที่ เป้าหมายที่คณะ

วิทยาการจัดการดูแลรับผิดชอบ เพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยีสู่ ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีค่า

เป้าหมาย 1 โครงการ (ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ

ของชุมชนบ้านอบทม จ.อ่างทอง จ านวน 4 โครงการ) 

     2) เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

หรือชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ค่า

เป้าหมาย 1 เครือข่าย คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมมือ

กับพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัด

โครงการบริการวิชาการ 

    3) โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 3 โครงการ 

คณะวิทยาการจัดการได้มีโครงการบริการวิชาการที่มี

การบูรณาการด้านการเรียนการสอน  จ านวน 7 

โครงการ 

     1. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็น

อาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ าชุมชน รุ่น 8 

     2 . โค รงก ารก ารอบ รม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร  Young 

Economics ยุค 4.0 

     3. โครงการการให้ความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพ

การหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคนิค Drop Test เขต

พืน้ที่เทศบาลต าบลบ้านกรด 

2.พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการ

เป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ าชุมชน    รุ่น 

8 

4.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชน รุ่นที่ 1 

5.พัฒนาต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน 

6.การให้ความรู้และการเพิ่มประสทิธิภาพ

การหุ้มห่อผลติภัณฑช์ุมชนด้วยเทคนคิ Drop 

Test เขตพื้นที เทศบาลต าบลบ้านกรด 

7.การอบรมเชิงปฎบิัตกิารจัดท าแผนธุรกิจ

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 

8.การพัฒนาผลติภัณฑช์ุมชนเพื่อการตลาด

ออนไลน์ 

3.1-4 (2 ) แบบรายงานการด า เนิ น งาน

โครงการบริการวชิาการ  

3.1-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ป ร ะ จ า คณ ะค รั้ ง ที่  2 /2 5 6 1 วั น ที่  2 4 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 93 

 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

     4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

     5. โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชน รุ่นที่ 1 

     6. โครงการการอบรมเชิงปฎิบัตกิารจัดท าแผนธุรกิจ

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ การชุมชน 

     7. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ 

ตลาดออนไลน ์

โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด้านวิจัย 

จ านวน 3 โครงการ 

1. โครงการการอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก าร  Young 

Economics ยุค 4.0 

     2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

     3. โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชน รุ่นที่ ๑ 

     4) โครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง  

แก่สังคม/ชุมชนท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ    

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน จ านวน 1 โครงการ 

     1. พัฒนาต่อยอดสร้างเครือขา่ยธุรกิจชุมชน 

    5) โครงการที่น าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไป

ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ค่าเป้าหมาย 1 

โครงการ คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ จ านวน 1 

โครงการ 

     6) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 โครงการทั้งหมด 8

โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

      ในการจัดโครงการบริการวิชาการ มี ผู้ เข้าร่วม

โครงการมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก 
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(ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25 ขึน้ไป)   

      แ ล ะ ไ ด้ น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  1/2561 วันที่  23 

พฤษภาคม 2561และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการในปีถัดไป 

ดังน้ี  

      1) การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ สาขา วิชา

สามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการ

วิจัยได ้

      2) ในการจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนนั้น 

ควรให้ชุมชนไดส้ร้างความเข้มแข็งไดด้ว้ยตนเอง และควร

มกีารติดตามอย่างต่อเนื่อง 

(3.1-4(3)) 

 5. น าผลการประเมนิตามข้อ4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

   จากการน าผลการประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าครั้งที่ 

1/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (อ้างอิงรายการหลักฐาน 3.1-4(1)) พบว่า

คณ ะกรรมการประจ าคณ ะวิทยาการจัดการ  มี 

ข้อเสนอแนะว่าคณะวิทยาการจัดการนอกจากจะจัดให้ 

มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมแล้ว ควรมีการ

ติดตาม และต่อยอด เพื่อให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง 

และยั่งยืน รวมทั้ งควรมีการบูรณาการการบริการ

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งจากผล

ข้อเสนอแนะดังกล่าวคณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการ 

จัดโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง

3.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริการวิชาการ ครั้งที่  1/2561 วันที่  23 

พฤษภาคม 2561 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนน้ันสามารถอยู่รอดได้  

    ซึ่งในปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริการ

วิชาการ มาปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการวิชาการและได้

ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่ที่ ได้

รับผิดชอบและตามความตอ้งการของชุมชน เพื่อให้ชุมชน

เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาอาชีพจาก

การด าเนนิการบริการวชิาการของคณะวิทยาการจัดการ  

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

     สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ 

ได้จัดประชุมประชาคมบริการวิชาการ  โครงการน าร่อง 

ก า ร พ ัฒ น า ท ้อ ง ถิ ่น  5  พื ้น ที ่เ ป ้า ห ม า ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ที่ได้รับการ

จ ัดสรรงบประมาณ  ภายใต ้โครงการข ับ เคลื ่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561   คอื  

1. บ้านอบทม ต.ย่ีล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อา่งทอง 

2. บ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง  

3. บ้านล าไทร ต.ล าไทร อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา  

4. บ้านพยอม ต.พยอม อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 

5. บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา (3.1-6(1))  

     ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายที่คณะวิทยาการจัดการรับผิด

หลัก คือ บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

ซึ่งทางคณะฯ จะด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 

เพื่ อตอบสนองความต้องการของชุมชน  จ านวน 4 

โครงการ คอื 

1.  โครงการการพัฒนาช่องทางทางการตลาดออนไลน์

3.1-6(1) โค รงการน าร ่อ ง  ก ารพ ัฒ นา

ท ้อ ง ถิ ่น  5  พื ้น ที ่เ ป ้า ห ม า ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่

ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณ  ภายใต้

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

เพื่อผลิตภัณฑชุ์มชน 

2.  โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการลดต้นทุนการ

ปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพส าหรับผูสู้งอายุบ้านอบทม กิจกรรมที่ 1 อบรม

การสานหวาย และ กิจกรรมที่ 2 อบรมการท ากล่อง

ทิชชู่ผ้าลายไทย 

4.  โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เพื่อ

เสริมสรา้งอาชีพภายใต้โครงการ 9101 ในบ้านอบทม 

จ.อา่งทอง 

 

ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (สมศ.4.2) 

ชื่อโครงการ 

ประเภทของการ 

บริการวิชาการ 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน 

จากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
การบริการ 

แบบให้เปล่า 

() 

การ

บริการ

แบบสร้าง

รายได้ 

() 

ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

ความรู้ 

ความเข้าใจ 

(ร้อยละ) 

การน าความรู้ 

ไปใช้ประโยชน ์

(ร้อยละ) 

เป้า 

หมาย 

ผล เป้า 

หมาย 

ผล เป้า 

หมาย 

ผล 

1)  การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร Young 

Economics ยคุ 4.0 
  85.00 86.20 85.00 86.20 85.00 86.40 

2)  พัฒนาผู้ประกอบ การรุ่นเยาว์   85.00 93.00 85.00 87.20 85.00 90.20 

3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน

การเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศกป์ระจ า

ชุมชน รุน่ 8 

  85.00 85.40 85.00 86.00 85.00 85.00 

4)  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ธุรกิจชุมชน รุ่นท่ี 1 
  85.00 86.36 85.00 85.33 85.00 85.33 

5)  พัฒนาต่อยอดสร้างเครอืขา่ยธุรกิจ

ชุมชน 
  85.00 92.20 85.00 89.40 85.00 89.80 

6)  การให้ความรู้และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการหุ้มห่อผลิตภัณฑช์ุมชน
  85.00 89.80 85.00 90.40 85.00 92.40 
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ด้วยเทคนิค Drop Test เขตพื้นที 

เทศบาลต าบลบ้านกรด 

7)  การอบรมเชงิปฎบัิตกิารจัดท าแผน

ธุรกิจเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 
  85.00 85.60 85.00 85.20 85.00 85.80 

8)  การพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนเพื่อ

การตลาดออนไลน ์
  85.00 86.40 85.00 85.40 85.00 85.00 

ค่าเฉลี่ยรวม   85.00 88.12 85.00 86.89 85.00 87.49 

ภาพรวมผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 

 ผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (จ าแนกรายปี) 

  ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับ

จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 189,900 บาท ประเภท

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า จ านวน 2 โครงการ แยกย่อยเป็น 8 กิจกรรม ทั้งนี้ ได้ด าเนินการ

เสร็จสิน้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ทุกกิจกรรม  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. คณะวิทยาการจัดการ มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน ที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เห็นผล

ชัดเจน และมีการตอ่ยอดจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง  

2. คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย เพื่อน าผลที่ได้มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

3. คณะวทิยาการจัดการ มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในโครงการอย่างต่อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       คณะวทิยาการจัดการ  ควรจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้มีความ

ต่อเนื่อง และเกิดการต่อยอด เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2.  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3.  ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6.  เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

7.  ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6-7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   คณะวิทยาการจัดการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่งตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประกอบ ด้วย คณบดี รองคณบดี ตัวแทน

จากทุกหลักสูตร และหัวหน้าส านักงาน โดยมีพันธกิจที่

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อก ากับ 

ดูแลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

4 .1-1 (1 ) ค าสั่ งแ ต่ งตั้ งคณ ะกรรมก าร

ด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ประสิทธิผลตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

ก าหนดไว้ และประสานงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 4.1-1(1) 

 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

   การจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้ งจัดสรรงบประมาณ เพื่ อ ให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน ซึ่งคณะฯ โดยคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท าแผนงาน

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์

และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ดังนี้ 4.1-2(1) 

วัตถุประสงค์ของแผน 

    1. เพื่ อส่ งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

   2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

   3. เพื่อบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศกึษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

   1. บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย อย่างน้อย 2 กิจกรรม 

4.1-2(1) เล่ มแผนท านุ บ ารุ งศิ ลปะและ

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2560 

4 .1-2 (2 ) แผนการ ใช้ จ่ าย งบป ระมาณ 

ประจ าปี  พ .ศ. 2561 ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม คณะวทิยาการจัดการ  
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และสามารถปลูกฝั งคุณ ธรรม จริยธรรมให้กั บ

นักศึกษา ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส อีก

ทั้งยังสามารถส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย 

   2. นักศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 2 กิจกรรม 

และสามารถน าหลักค าสอนมาปรับใช้ในการเรียนและ

การด าเนินชีวติได้ 

   3. มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา อย่าง

น้อย 1 รายวิชา  

   คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นเงิน 32,500 บาท 4.1-2(2) 

 3. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   การก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการก ากับ ติดตามการ

จัดกิจกรรม ตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 4 ครั้ ง  ดั งนี้  ครั้ งที่  2 /256 1 เมื่ อวันที่  27 

ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ด าเนินงานจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประชุมครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันที่  22 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นการประชุม

4 . 1 -3 ( 1 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

4 . 1 -3 ( 2 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 

4 . 1 -3 ( 3 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
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ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานหลังการจัดกิจกรรม 

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้ง

ต่อไป การประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2561 นั้น เพื่อเป็นการวางแผนในการจัดกิจกรรม

สงกรานต์บ้านเรา และการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ

วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นการประชุมติดตามและ

สรุปผลการด าเนินงานหลังการจัดกิจกรรม เพื่ อ

วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

4.1-3(1), 4.1-3(2), 4.1-3(3),  4.1-3(4) 

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  

4 . 1 -3 ( 4 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 

 4.  ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   การประเมินความส าเร็จของตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการประเมิน

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดท ารายงานผลความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้   4.1-4(1), 4.1-4(2), 

4.1-4(3), 4.1-4(4) 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่  1 เพื่ อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ไทย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่ 1 บุคลากรและ

นักศึกษาได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย จ านวน 2 กิจกรรม และสามารถปลูกฝัง

4.1-4(1) เล่มแผนท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2560 

4.1-4(2) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและท านุ

บ ารุ งศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการ

จัดการ 

4.1-4(3) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมสงกรานต์บ้านเรา คณะวิทยาการ

จัดการ 

4.1-4(4) รายวิชาการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
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คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา ส่งเสริมความ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส อีกทั้งยังสามารถส่งเสริม

และสืบสานวัฒนธรรมอันดงีามของไทยอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 2 เพื่อพัฒนามาตรฐาน

การเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่ 2 นักศึกษาได้รับ

การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 2 กิจกรรม และสามารถน าหลักค าสอนมา

ปรับใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวติได้ 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 3 เพื่อบูรณาการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมของนักศกึษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่ 3 มีการบูรณาการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

และกิจกรรมของนักศกึษา 1 รายวิชา 

   เรื่องการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา คณะฯ 

มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาหลายวิชา เช่น 

รายวิชา การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ์ และ รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 

 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการ

จัดการ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

4.1-5(1) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและท านุ

บ ารุ งศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการ
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ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และการจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 

2561 จากข้อเสนอแนะทั้ ง  2 กิจกรรม ดังนี้  เป็น

กิจกรรมที่ดี ควรปรับเปลี่ยนเรื่องเวลา สถานที่ไม่

เพียงพอต่อผู้เข้าร่วม ควรประชาสัมพันธ์ใหค้ณะอื่นเข้า

มาร่วมด้วย ในที่ประชุมจึงพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว

และเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจัดกิจกรรมให้มีความ

หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้

ถึ งคุณ ธรรม  จริยธรรม เพิ่ มมากขึ้ น  และให้ น า

ข้อเสนอแนะต่างๆในกิจกรรมมาปรับปรุงเพื่อวางแผน

จัดกิจกรรมตอ่ไป 4.1-5(1), 4.1-5(2), 4.1-5(3) 

จัดการ 

4.1-5(2) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมสงกรานต์บ้านเรา คณะวิทยาการ

จัดการ 

4 . 1 -5 ( 3 )  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 

6/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

   การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน คณะวิทยาการ

จัดการ ได้มีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต่อสาธารณชนทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม 

และกิจกรรมสงกรานต์บ้านเรา โดยมีการเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ คณะวทิยาการจัดการ  4.1-6(1) 

4.1-6(1)  เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  

 

 7. ก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ   

- - 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกด้านการท านุบ ารุงศลิปะ และวัฒนธรรมที่ด ี 

2. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุง

ศลิปะ และวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

3. คณะวิทยาการจัดการ มีการติดตามผลการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการน า

ผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงการด าเนนิงานในครั้งตอ่ไป 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. งบประประมาณที่ได้รับการจัดสรรการด าเนนิโครงการ บางโครงการยังไม่เพียงพอ 

2. ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

นักศึกษาและบุคลากรในคณะ 

3.   ยังขาดการจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ  

เกณฑ์มาตรฐาน: 
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1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบัน 

รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ

เสนอผูบ้ริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาส

ในการแขง่ขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างนอ้ยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ

และการประเมนิคุณภาพ 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบัน 

รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล

ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   คณะวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 (5.1-1(1)) มีหน้าที่ในการทบทวน 

และพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยฯ โดยมีผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติ 

การโดยการระดมสมองของบุคลากร เพื่อทบทวนแผน  

กลยุ ท ธ์ แล ะจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม  พ.ศ.

2560 ณ รีเวียร่า วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (5.1-

1(2)) บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ครั้งนี้ และ

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน  (5.1-1(3)) แผนปฏิบั ติ ราชการ ที่ มีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 – 

2564 และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในที่

ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (5.1-

1(4)) และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะฯ 

ด าเนินการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2561 

และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 (5.1-

1(5)) ไปยังสาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบ

และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี  อย่างน้อย 3 ครั้ง และรายงานผลต่อ

5.1-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ  

5.1-1(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 

2561 

5.1-1(3) แผนยุทธศาตร์ ระยะ 5 ปี และแผน   

กลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 

5.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ป ร ะ จ า คณ ะค รั้ ง ที่  1 /2 5 6 1  วั น ที่  2 3 

พฤษภาคม 2561 

5 .1-1 (5 ) บั น ทึ ก ข้ อ ค ว าม ก า ร จั ด ส่ ง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2561  

และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 

2561 ใหก้ับทุกสาขาวชิา 

5.1-1(6) รายงานความก้าวหน้าการด าเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-1(6)) และประเมินผล

การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมทั้ง

ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ และน าผลการประเมินที่ได้

ไปใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2562 ตอ่ไป 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ

โอกาสในการแข่งขัน 

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ใช้

การวิ เคราะห์ข้อมู ลทางการเงิน  โดย กองกลาง 

ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา ได้รวบรวมและจัดท ารายงาน

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

 ซึ่งมีขัน้ตอนการค านวณต้นทุนผลผลิต ดังนี้ 

 1 . ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษ า  FTES ป รั บ น้ า ห นั ก

บัณฑติศกึษาเท่ากับปริญญาตรี 

 2. กระจายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และค่าเสื่อมราคาจาก

หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรอง ไปสู่หน่วยงานหลัก 

ไปสู่แต่ละกิจกรรมลงสูผ่ลผลิต ดังนี้ 

 2.1 ค่าใช้จ่ายทางตรง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่

คณะ) คืองบประมาณจากภาครัฐ และเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

 2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่

ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

5.1-2(1) รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว เงินประจ า

ต าแหน่งบริหาร เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

 2.3 หมวดงบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่

ก าหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงานประจ า 

 - ค่าตอบแทน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงิน

สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการต่าง ๆ และ

รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ  

 - ค่าใช้สอย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เชน่ ค่าจา้งเหมาบริการ และรายการค่าใช้สอย  อื่น ๆ  

  - ค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 

วัสดุอบรม วัสดุฝึกปฏิบัติการ วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม 

และวัสดุอื่น ๆ  

  - ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ  เช่น  ค่ าไฟฟ้ า ค่ าน้ าประปา ค่ าโทรศัพท์ 

ค่าบริการไปรษณีย์ และค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

 2.4 หมวดเงินอุดหนุน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้จา่ยจากหมวดเงนิอุดหนุน 

 2.5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง 

ๆ ที่ก าหนดให้จา่ยจากหมวดรายจ่ายอื่น 

 2.6 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะ

อ้างอิงอายุการใช้งานตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

โดยจะคิดค่าเสื่อมราคาเฉพาะครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

ที่อายุการใชง้านยังไม่หมดเท่าน้ัน 

สรุปผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการ

จัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23,855.81 บาท เมื่อจ าแนก

รายหลักสูตรจ านวน 10 หลักสูตร ดังนี้  
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1. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลติ เท่ากับ 76,511.91 บาท 

2. หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มีต้นทุนต่อ

หนว่ยผลผลติ เท่ากับ 35,161.22 บาท 

3. หลักสูตรการจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เท่ากับ 16,592.61 บาท 

4. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต เท่ากับ 17,243.51 บาท 

5. หลักสูตรการตลาด มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เท่ากับ 49,325.13 บาท 

6. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีต้นทุนต่อ

หนว่ยผลผลติ เท่ากับ 27,685.58 บาท 

7. หลักสูตรการบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เท่ากับ 21,558.58 บาท 

8. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต เท่ากับ 22,858.78 บาท 

9. หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ มีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต เท่ากับ 35,536.38 บาท 

10. หลักสูตรการท่องเที่ยว มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เท่ากับ 46,236.20 บาท 

 โดยหลักสูตรที่มีต้นทุนน้อยที่สุด คือหลักสูตร

การจัดการโลจิสติกส์ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เท่ากับ 

17,243.51 บาท หลักสูตรที่มีต้นทุนสู งที่ สุด  คือ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เท่ากับ  76,511.91 บาท และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของ

คณะ คือ 23,855.81 บาท 

 จ านวนนักศึกษา ใช้จ านวนนักศึกษาที่มีอยู่

จนถึงปีการศึกษา 2560  
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 คณะวิทยาการจัดการ มีการวิเคราะห์ความ

คุ้ มค่ าของการบริห ารหลั กสู ต รแล้ วพบว่า ในปี

การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บค่า

บ ารุงการศกึษาแบบเหมาจา่ยภาคเรียนละ 8,000 บาท 

เท่ากับปีการศึกษาละ 16,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างค่าบ ารุงการศึกษากับต้นทุนต่อหน่วยของ

หลักสูตรทั้ง 10 หลักสูตร พบว่า มีเพียงหลักสูตรเดียว 

คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ที่มีความคุ้มทุน 

ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ที่เหลือยังไม่มีความคุ้มทุนของการ

บริหารแต่ละหลักสูตร ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ 

จะยังไม่เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มเงินค่าบ ารุง

การศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง 

การเก็บ เงินบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้

กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2560 เป็นต้นมา 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ก าหนดค่าบ ารุง

การศึกษาภาคเรียนละ 8,000 บาท หรือปีการศึกษา

ล ะ  1 6 ,0 0 0  บ า ท  ซึ่ ง เมื่ อ เป รี ย บ เที ย บ กั บ

สถาบันการศึกษาที่อยู่ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า เช่น เมื่อเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ค่าบ ารุง

การศึกษา ภาคการศึกษาที่  1 เป็นเงิน 8,800 บาท 

และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นเงิน 7,800 บาท (ท่ีมา : 

http: / /www. register. rmutsb.ac. th/ )   ถื อ ว่ า ค่ า บ า รุ ง

การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า ถือว่ามี

ความได้เปรียบกว่าคู่แขง่ขันในสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน
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พืน้ที่เดียวกัน (5.1-2(1)) 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ

คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

   คณะวิทยาการจัดการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

การบริหารความเสี่ยง (5.1-3(1)) ประกอบด้วยคณบด ี

รองคณบดี ประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร 

ตัวแทนอาจารย์ หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่คณะฯ 

ท าหน้าที่วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาส

และผลกระทบ โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2561 (5.1-3(2)) ที่ประชุมได้ท าการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงตามรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่ จ าแนกปั จจั ยความ เสี่ ย งตาม เป้ าประสงค์ ของ

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เหมาะสมกับเกณฑ์การประกัน

คุณภาพที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม และพิจารณา

จากตัวชี้วัดที่อาจจะท าให้เกิดความเสี่ยง และจัดท าแบบ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนจัดการความ

เสี่ ย งคณ ะวิทยาการจัดการ  นอกจากนี้ ยั ง ได้ น า

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงอีกด้วย (5.1-3(3)) และ

สรุปผลการด าเนินงานแผนจัดการความเสี่ยงคณะ

วิทยาการจัดการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ใน

การประชุม ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้ความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ แยกออกเป็น

ประเด็น ดังน้ี 

     ประเด็นที่  1 ผลกาประเมินคุณภาพการศึกษา

5.1-3(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ครั้งที่  1/2560 วันที่  7 

กุมภาพันธ ์พ.ศ.2561 

5.1-3(3) แบบรายงานผลการวิเคราะห์ความ

เสี่ ย งและแผนจัดการความ เสี่ ย งคณ ะ

วิทยาการจัดการ 

5.1-3(4) รายงานผลการด าเนินงานแผนการ

จัดการความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศกึษา 2560 (รอบ 6 เดอืน) 
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ภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี  

     ประเด็นที่  2 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภาย    

ในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัยอยู่ใน

ระดับดี 

     ปัจจัยเสี่ยง คอื  

     1. ระบบและกลไกการด าเนนิงานบางพันธกิจไม่

สมบูรณ์ 

     2. ข้อมูลที่จัดเก็บไมถู่กต้องตามเกณฑ์ 

     3. จัดเก็บข้อมูลไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     4. การด าเนินงานไม่ถูกต้องตามเกณฑก์ารประกัน

คุณภาพ 

     5. SAR มขี้อมูลไมต่รงตามการด าเนินงานที่แท้จริง

ของหลักสูตร/คณะ 

     6. จ านวนของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

และต าแหน่งทางวิชาการ ยังมจี านวนต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด 

     7. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

     มาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข คือ   

     1. ส่งเสริมท าระบบและกลไกการด าเนินงานตามพันธ

กิจ เพื่อรองรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมนิคุณภาพ 

     2. จัดอบรมเกณฑก์ารประกันคุณภาพผ่านการอบรม

เชิงเสวนา 

     3. จัดท าแผนช่วงเวลาการเก็บข้อมูลของแตล่ะ

หลักสูตร 

     4. คณะมีมาตรการในการก ากับดูแล/ติดตามหลักสูตร

ให้ด าเนนิการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

     5. ก าหนดคุณสมบัติในการรับสมัครอาจารย์ให้ตรง

ตามศาสตร์ /สาขาวิชา ที่ จะบรรจุ  และตามเกณฑ์

มาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 

     ประเด็นที่ 3  ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ

อิสระหรือสามารถสร้างงานได้ดว้ยตนเอง 

     ปัจจัยเสี่ยง คอื  

     1. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

     2. การจัดการเรียนการสอนเน้นหลักทฤษฎีมากกว่า

การฝึกปฏบิัต ิ

     3. ในการจัดเก็บข้อมูลไม่ได้เจาะจงในรายละเอียด

เชิงลกึ 

     มาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข คือ  

     1. ก าหนดมาตรการในการดูแลนักศึกษาที่เรียนออ่น 

     2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและพัฒนาหลักสูตรใหม่โดย

เนน้ใหม้รีายวชิาฝึกปฏบิัติ 

     ประเด็นที่  4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

     ปัจจัยเสี่ยง คอื  

     1. บุคลากรสายวิชาการมภีาระงานสอนมากท าให้ไม่มี

เวลาในการท าผลงานทางวิชาการ 

     2. บุคลากรสายวิชาการยังมีความรู้ความเข้าใจไม่

เพียงพอในการเขียนผลงานวิชาการ 

     3. จ านวนแหลง่ตพีิมพ/์เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัยมี

เป็นจ านวนนอ้ย 

     4. อาจารย์ได้รับทุนวิจัยในการพัฒนา 

ผลงานทางวชิาการ/บทความวิชาการ/ 
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บทความวิจัยนอ้ย 

     มาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข คือ  

     1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยคณะจะท า

หนา้ที่ในการก ากับ ตดิตามผล 

     2. จัดกจิกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวชิาการ

เป็นรายบุคคล โดยมุง่เน้นในทางปฏบิัต ิโดยการวิเคราะห์ 

แก้ปัญหาอุปสรรค 

     3. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ 

     4. จัดคลินิกให้ค าปรึกษา 

     5. ลดภาระงานจากสาขาวชิาที่แตกตา่งกัน 

     ประเด็นที่  5   ร้อยละของอาจารย์ที่ มีคุณ วุฒิ

ปริญญาเอก 

     ปัจจัยเสี่ยง คอื   

     1. การลาศึกษาตอ่เต็มเวลาส่งผลถึงเกณฑ์การ

ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ 

     2. ไม่มคีวามยืดหยุ่นในเรื่องของการลงเวลาปฏบิัติ

ราชการในกรณีขอลาศึกษาตอ่แบบบางส่วนเนื่องจากเป็น

ระเบียบของทางราชการ 

     3. ขาดการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและ/หรือให้ทุน

สนับสนุนเป็นจ านวนน้อย 

     4. มีภาระงานสอนในเวลาราชการเป็นจ านวนมาก 

     มาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข คือ  

     1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอกตามแผนที่ก าหนดไว้ 

     2. ปรับลดภาระงานสอนส าหรับอาจารย์ที่ ขอ

อนุญาตลาศึกษาตอ่ 
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     ประเด็นที่ 6 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย 

     ปัจจัยเสี่ยง คอื   

     1. มหาวิทยาลัยต้ังเกณฑม์าตรฐานสูง 

     2. เกณฑก์ารวัดผลไมส่อดคล้องกับการจัดอบรม 

     3. นักศึกษามพีืน้ฐานทางดา้นภาษาอังกฤษค่อน  ข้าง

ต่ า 

     4 . นั ก ศึกษาขาดแรงจู ง ใจ ในการเรี ยน /อบรม

ภาษาอังกฤษที่ทางหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให้ 

     มาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข คือ  

     1. จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมทางดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

     2. ปรับกระบวนการอบรม/การจัดการเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษา 

อังกฤษที่ก าหนดไว ้ 

     3. มีมาตรการให้นักศึกษาเข้ารับการศึกษาด้วย

ตนเองผ่านทางโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ และให้มี

การก ากับ /ติดตามผ่ านทางอาจารย์ที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแต่ละหมูเ่รียน      

     จากนั้นคณะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน)  มาจัดท า

รายงานน าเสนอเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อน าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการในปี

ตอ่ไป   

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
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อย่างชัดเจน 

   คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการบริหารคณะด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อ ด้วยการประกาศนโยบายในการ

ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน ปี พ.ศ.2561 

(5.1-4 (1)) ส าหรับหลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการบริหาร

คณะมี 10 ประการ คือ  

1. หลักประสิทธิผล  

   ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มีความ สอด 

ค ล้ อ งกั บ งบ ป ระม าณ ที่ ได้ รั บ ก า รจั ด ส ร รจ าก

มหาวิทยาลัย (5.1-4(2)) รวมถึงมีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รอบ รอบ 6 

เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (5.1-4(3)) ท าให้

เกิดประโยชน์ต่อคณะวิทยาการจัดการ และผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี (5.1-4(4)) สามารถที่จะน าผลการปฏิบัตงิานมา

ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสนิใจที่จะบริหารงานต่อไป 

2. หลักประสิทธิภาพ  

   การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับที่ดีของ

คณะวิทยาการจัดการที่มีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงาน โดยการก าหนดนโยบายต่างๆ ที่มีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการก าหนด

นโยบายต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ (5.1-4(5)) มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริการ

วิชาการ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการ ฯลฯ (5.1-4(6)) เพื่อให้การด าเนิน 

การขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความ

5.1-4(1) ประกาศคณะเรื่อง นโยบายในการ

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  

5.1-4(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 

2561 

5.1-4(3) รายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2561 

5 .1-4 (4 ) รายงานการติ ดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พ.ศ. 2561 

5.1-4(5) นโยบายต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.

2561 

5.1-4(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

ด าเนินงานด้านตา่งๆ  

5 .1-4 (7 ) รายงานการติ ดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พ.ศ. 2561 

 5.1-4(8) ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(9) ค าสั่งมอบอ านาจให้รองคณบดี

ปฏบิัตริาชการแทนคณบดี 

5.1-4(10) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านตา่งๆ  

5.1-4(11) สรุปผลโครงการบริการวชิาการ 

5.1-4(12) แบบฟอร์มการขอใช้ทรัพยากร

ตา่งๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(13) ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการคณะวิทยาการจัดการ 
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คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 

ด้านระยะเวลา (5.1-4(7)) และได้มีการให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อราชการในงานกิจการนักศึกษา งานพัสดุ งาน

บริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ และงานวิชาการ 

โดยไม่หยุดพักกลางวัน และเปิดบริการทุกวันที่มีการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่ งสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้มีสว่นไดส้ว่นเสียทุกกลุม่ (5.1-4(8)) 

3.หลักการตอบสนอง  

คณะวิทยาการจัดการบริหารงานภายใต้ระยะเวลาที่

ก าหนด เน่ืองจากมกีารมอบอ านาจให้รองคณบดี ในฝ่าย

ต่างๆ สามารถตัดสินใจในส่วนหน้าที่รับผิดชอบได้ (5.1-

4(9)) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้าน

ต่างๆ (5.1-4(10)) เพื่ อแบ่ งเบาภาระหน้าที่ ในการ

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการด าเนินการได้เป็น

อย่างด ีสามารถตอบสนอง ผู้ที่มสี่วนได้สว่นเสยีที่มีความ

หลากหลายได้ เช่น โครงการบริการวิชาการ (5.1-4(11)) 

การจัดอาคารสถานที่ในการท างาน การเรียนการสอน 

และสภาพแวดล้อมภายในคณะวิทยาการจัดการ (5.1-

4(12), 5.1-4(13)) และทางคณะวิทยาการจัดการจะ

ค านึงถงึผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะไดร้ับเป็นส าคัญ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  

       ผู้บริหารก าหนดนโยบายการบริหารงาน โดย

ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความรับผิดชอบต่อ

นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับการรายงานการ

ประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

ระดับคณะ (สกอ.) (5.1-4(14)) บริหารงานตามที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถประเมินผลการ

บริหารตามความรับผิดชอบไดจ้ากความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และการ

5.1-4(14) รายงานการประเมนิตนเอง คณะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศกึษา 2560 

5.1-4(15) ผลการประเมินด้านต่างๆ ใน

เว็บไซต ์ 

5.1-4(16) แผนบริหารความเสี่ ยง คณะ

วิทยาการจัดการ 

5.1-4(17) รายงานการประชุมคณาจารย์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(18 ) ข้ อ บั งคั บ แ ล ะระ เบี ย บ ขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

5.1-4(19 ) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(20) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท า 

แผนกลยุทธ์  

5.1-4(21) เว็บไซด์คณะ 

5.1-4(22) เว็บ ไซด์ คณ ะหัวข้อสายตรง

คณบดี 

5.1-4(23) รายงานการประชุมคณาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(24) ค าสั่งคณะ เรื่อง การมอบหมาย

งานใหร้องคณบดีรับผิดชอบงานในคณะ  

5.1-4(25) ค าสั่ งคณะ เรื่อง แต่งตั้ งคณะ 

กรรมการชุดต่างๆ ให้ปฏิบัติงาน  

5.1-4(26) แบบมอบหมายภาระงาน  

5.1-4(27) ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะ  

5.1-4(28) ประกาศคณะ เรื่อง นโยบายใน

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  

5.1-4(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของ
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ประเมินผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (5.1-4(15)) รวมถึง

แสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง (5.1-4(16)) 

5. หลักความโปร่งใส  

ผู้บริหารมีการบริหารงบประมาณถูกต้องตาม

ระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการ 

บ ริ ห าร เป็ น ผู้ พิ จ ารณ า แล ะมี ก ารแจ้ งร ายก าร

งบประมาณให้ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะและที่

ประชุมคณาจารย์ทราบ (5.1-4(17)) 

ผู้บริหารมีการตัดสินใจด าเนินกิจการของคณะให้

เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 

(5.1-4(18))นอกจากนี้ในการด าเนนิการตัดสินใจในระดับ

นโยบายน้ันผู้บริหารระดับคณะมกีารน าเรื่องดังกลา่วเข้า

สูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะที่เป็นองค์

คณะบุคคลที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนจากบุคลากรใน

คณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่

มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ และมีความยุติธรรม (5.1-

4(19)) 

6. หลักการมีส่วนร่วม  

     ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น การ

จัดท าแผนยุทธศาสตรื การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานและ

กิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น(5.1-4(20)บุคลากรทุกภาค

ส่วนในคณะสามารถรับรู้และมีการส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ของคณะผ่านทางเว็บไซต์คณะ (5.1-4(21) หรือ

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

ผ่านทางเว็บไซต์คณะหัวข้อสายตรงคณบดี (5.1-4(22)) 

หรือในที่ประชุมต่างๆ ผู้บริหารคณะได้เปิดโอกาสให้

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(30) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(31) การขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกของคณาจารย์  

5.1-4(32) รายงานการประชุมคณาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ 
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บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นและข้อ เสนอ แนะต่างๆ ในการบริหารงานคณะ

และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างเสรี (5.1-

4(23))    

7.หลักการกระจายอ านาจ  

     ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจและภาระงานให้แก่

บุคลากร โดยคณบดีมีการกระจายหน้าที่ความรับผิด 

ชอบไปยังรองคณบดีโดยมีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน

อย่างชัดเจน (5.1-4(24)) คณะมีการออกค าสั่งในการ

แต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การ

ด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของคณะเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ (5.1-4(25)) และตรงตามความสามารถ

ของแตล่ะบุคคล (5.1-4(26)) 

8. หลักนิติธรรม 

ผู้บริหารคณะมีการบริหารคณะด้วยความยุติธรรม

อยู่บนพื้นฐานของระเบียบ หลักการ เหตุผล และ

ความถูกตอ้ง  

มีการออกข้อบังคับของคณะ รวมทั้งระเบียบและ

ประกาศเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศผ่านทางช่องทางต่างๆ 

ในคณะ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของคณะ เช่น 

ข้อบั งคับ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้อบั งคับ    

เกี่ยว กับการเงินและพัสดุ ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิและ

สวัสดิการ และข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา เป็นต้น (5.1-

4(27)) 

9. หลักความเสมอภาค 

คณะมกีารบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ

กิจและนโยบายของคณะโดยยึดหลักความเสมอภาค มี

การปฏิบัติต่อบุคลากรทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 
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และไม่แบ่งแยกประเภทของบุคคลให้เกิดความไม่ชอบ

ธรรมในการด าเนินงาน โดยมีการบริหารงานตาม หลัก

ธรรมาภิบาล (5.1-4(28)) 

ผู้บริหารคณะมีการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่าง

เสมอภาค รวมทั้งมีการกระจายงานเพื่อเป็นการกระจาย

ภาระงานให้ทุกคนรับผิดชอบอย่างเข้าถึง ทั่วถึง และเป็น

ธรรม  

ส าหรับกิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับ

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรได้

มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในหลายด้าน เช่น การ

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ

การศึกษาดูงาน (5.1-4(29)) การสนับสนุนให้คณาจารย์

ได้มีโอกาสในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวชิาการ (5.1-4(30))  และคณะมนีโยบายใน

การสนับสนุนให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพในการเรียนต่อ

ระดับปริญญาเอก (5.1-4(31)) การด าเนินการในส่วนนี้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถใน

การเป็นผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร  

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  

ผู้บริหารคณะมีการใช้หลักฉันทามติในการตัดสินใจ

ในกิจกรรมบางอย่าง โดยรับฟังความคิดเห็นของส่วน 

รวม โดยความคิดเห็นนั้นต้องไม่ขัดต่อระเบียบและความ

ถูกต้อง การด าเนนิการในข้อนี้ยึดหลักการของการมีส่วน

ร่วมทางความคิดซึ่งกันและกันโดยมีกระบวนการหา

ข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมของบุคลากรทุก

ภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและการหาข้อสรุปร่วมกัน (5.1-
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4(32)) 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

คณะวทิยาการจัดการได้ใช้กระบวนการจัดการ

ความรู้ (KM) ในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง

ที่อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง โดย

เริ่มจากการแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

จัดการความรู้ มีหน้าที่จัดท าแผนการจัดการความรู้

ระดับคณะ ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 

โดยแบ่ งคณ ะกรรมการออก เป็ น  2  ชุด  คื อ  1 ) 

คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต โดย

มีตัวแทนจากคณาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์ใน

ด้านการจัดเรียนการสอน และชุดที่ 2) คณะกรรมการ

จัดการความรู้ ด้ านการวิจั ย  โดยมี ตั วแทนจาก

คณาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย และ

มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยาการ

จัดการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะฯ ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้เสนอ

ต่อต่อมหาวิทยาลัย โดยในแผนจะประกอบด้วย 2 แผน

คือ แผนการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต และ

แผนการจัดการความรูด้้านการวิจัย คณะได้ด าเนินการ

ตามแผนโดยมี 7 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

ด้านผลิตบัณฑิต 

 1. การบ่งชี้ความรู้ ในปีการศึกษา 2560 คณะ

วิทยาการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

5.1-5(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-5(2) รายงานการประชุมครั้งที่  2/2561 

เมื่อวันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

5.1-5(3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

จัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 

(คู่มือ) ด้านการผลิตบัณฑิต “เทคนิคการ

เรียนการสอน” 

5.1-5(4) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

จัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  

(คู่มือ) ด้านการวิจัย “การค้นหาหัวข้อวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ เชิงบู รณาการเพื่ อ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการน าไปใช้

ประโยชน์” 
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การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ได้ประชุมร่วมกัน

เพื่อเสนอหัวข้อการบ่งชี้ความรู้ และประเด็นความรู้ที่

จ าเป็นได้ ซึ่งคณะกรรมการในที่ประชุมได้มีมติร่วมกัน

ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ คอื “เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอน” เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะ

วิทยาการจัดการ 

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ในการสร้าง

และแสวงหาองค์ความรู้ ตามที่คณะวิทยาการจัดการ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้ านผลิตบัณฑิต ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทน

คณาจารย์จากหลาย ๆ สาขาในคณะวิทยาการจัดการ 

แต่ งตั้ งคณ าจารย์ ท่ านหนึ่ ง เป็ นก รรมการและ

เลขานุการ และมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนใน

คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 ท่าน 

โดยคณะฯ ก าหนดปฏิทินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ล่วงหน้า และแจง้ให้กับกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก

ท่านทราบ และได้ด าเนินการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41 ในประเด็น

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน โดยในแต่ละครั้งจะ

ก าหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้อาจารย์

แต่ละท่านได้พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของแต่ละท่าน

ตามหัวข้อที่ก าหนดและสามารถเพิ่มเติมในประเด็นอื่น 

ๆ โดยให้ เวลาในการพูดท่านละ 3 นาที  โดยฝ่าย

เลขานุการเป็นคนจับเวลาในการพูด และประธานเป็นผู้

ควบคุมการพูดของอาจารย์แต่ละท่าน โดยเลขานุการ

และผู้ ช่วยเลขานุการท าหน้าที่ ในการพิมพ์บันทึกที่

อาจารย์แต่ละท่านพูด และประธานจะเป็นผู้สรุป
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ประเด็นหรือหัวข้อที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่

ละครั้ง ซึ่งคณะฯ ได้สร้าง และแสวงหาองค์ความรู้

จ านวน 6 ครั้ง 

 3. การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ  ฝ่ าย

เลขานุการของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน

ผลิตบัณฑิต สรุปประเด็นทั้งหมดจากแสวงหาองค์

ความรู้จ านวน 6 ครั้ง  ตามรูปแบบตัวอย่ างของ

มหาวิทยาลัยฯ ที่มีลักษณะคล้ายกับเอกสารรายงาน

การประชุม  ท าให้ทุ กครั้ งมี รูปแบบที่ เหมือนกัน 

สามารถรวบรวมเป็นระบบได้ง่าย และง่ายต่อผู้อ่าน

และผู้ที่สนใจ เสนอต่อคณะกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต เพื่อพิจารณาความครบถ้วน

และความถูกต้องของรายงานสรุปผลแต่ละครั้ง และ

สรุปประเด็นที่ตอ้งการน าไปจัดท า         องค์ความรู้ 

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ฝ่าย

เลขานุการจัดท าเล่มองค์ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการ

เรียนการสอน เสนอต่อประธานคณะกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นผลิตบัณฑิตเพื่อพจิารณา 

 5. การเข้าถึงความรู้  คณะฯ เผยแพร่องค์

ความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ในประเด็นเทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ และสรุปองค์

ความรู้ตามช่องทางต่อไปนี้ 1) จัดท าส าเนาเอกสาร

สรุปองค์ความรู้ แจกให้คณาจารย์ในทุกสาขาวิชา 2) 

สรุปองค์ความรู้ท าเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์  และ 3) 

เว็บไซต์ของคณะวทิยาการจัดการ  

6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะฯ 

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมเปิดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ 
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ห้องอินทนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการโดยมี

คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการและคณะอื่นๆ อีก 

3 คณะในมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับประเด็นองค์ความรู้เทคนิคการจัดการเรียน

การสอน 

 7. การเรียนรู้  คณาจารย์ ในคณะฯ ได้น า

ประเด็นองค์ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการ

สอนไปใช้เพื่อให้นักศึกษาได้สนใจในบทเรียนมากขึ้น 

เช่น อาจารย์ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์ อาจารย์ประจ า

ส าขาวิ ชาก ารตลาด  ได้ น า เทคนิ ค ด้ านก ารน า

โทรศัพท์มือถือมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน

การสอน โดยให้นักศึกษาได้ค้นหากรณีศึกษาของกล

ยุทธ์ทางการตลาด แล้วให้นักศึกษาท าการวิเคราะห ์

และน าเสนอข้อมูลหนา้ช้ันเรยีน เป็นต้น  

ด้านการวจิัย 

1. การบ่งชี้ความรู้  ในปีการศึกษา 2560 คณะ

วิทยาการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อ

เสนอหัวข้อการบ่งชี้ความรู้  และประเด็นความรู้ที่

จ าเป็นได้ ซึ่งคณะกรรมการในที่ประชุมได้มีมติร่วมกัน

ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ คือ “การค้นหา

หัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อ

พั ฒ น าคุณ ภ าพ นั ก ศึ กษ าและการน า ไป ใช้

ประโยชน์” เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้าน

การวิจัย และคณาจารย์ในคณะฯ สามารถน าองค์

ความรูท้ี่ได้มาใช้ในการเสนอหัวข้อวจิัย  

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้  ในการสร้าง

แ ล ะ แ ส ว งห าอ งค์ ค ว าม รู้  ค ณ ะ ฯ  ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
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คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์จากหลาย ๆ สาขาใน

คณะฯ ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย และแต่งตั้ ง

คณาจารย์ท่านหนึ่งเป็นเลขานุการ และมอบหมายให้

บุคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อี ก  2  คน  โดยคณ ะฯ  ก าห นดปฏิ ทิ น กิ จก รรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ล่วงหน้า และแจ้งให้กับกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่านทราบ และได้ด าเนินการ

ประชุมเพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ  ห้องอิ นทนิล 3 

อาคาร 41 ในประเด็นการค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และการน าไปใช้ประโยชน์  โดยในแต่ละครั้งจะก าหนด

หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้อาจารย์แต่ละ

ท่านได้พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการค้นหาหัวข้อ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและการน าไปใช้ประโยชน์ของแต่ละ

ท่านตามหัวข้อที่ก าหนด และสามารถเพิ่มเติมใน

ประเด็นอื่น ๆ โดยให้เวลาในการพูดท่านละ 3 นาที 

โดยฝ่ายเลขานุการเป็นคนจับเวลาในการพูด และ

ประธานเป็นผู้ควบคุมการพูดของอาจารย์แต่ละท่าน 

และเลขานุการท าหน้าที่ในการพิมพ์บันทึกที่อาจารย์แต่

ละท่านพูด และประธานจะเป็นผู้สรุปประเด็นหรือ

หัวข้อที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะ

ได้สรา้งและแสวงหาองค์ความรูจ้ านวน 6 ครั้ง 

 3. การจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ  ฝ่ าย

เลขานุการของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การวิจัย สรุปประเด็นทั้งหมดจากแสวงหาองค์ความรู้

จ านวน 6 ครั้ง ตามรูปแบบตัวอย่างของมหาวิทยาลัย 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 126 

 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ที่มีลักษณะคล้ายกับเอกสารรายงานการประชุม ท าให้

ทุกครั้งมีรูปแบบที่เหมือนกัน สามารถรวบรวมเป็น

ระบบได้ง่าย และง่ายต่อผู้อ่านและผู้ที่สนใจ เสนอต่อ

คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อ

พิจารณาความครบถ้วน และความถูกต้องของรายงาน

สรุปผลแต่ละครั้ง และสรุปประเด็นที่ต้องการน าไป

จัดท าองคค์วามรู ้

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ฝ่าย

เลขานุการจัดท าเล่มองค์ความรู้ การค้นหาหัวข้อวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและการน าไปใช้ประโยชน์ เสนอต่อประธาน

คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อ

พิจารณา 

5. การเข้าถึงความรู้ คณะฯ เผยแพร่สรุปองค์

ความรู้ การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิง

บูรณาการเพื่ อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการ

น าไปใช้ประโยชน์ และสรุปองค์ความรู้ตามช่องทาง

ต่อไปนี้ 1) จัดท าส าเนาเอกสารสรุปองค์ความรู้ แจกให้

คณาจารย์ในทุกสาขาวิชา 2) สรุปองค์ความรู้ท าเป็น

บอร์ดประชาสัมพันธ์   และ 3) เว็บไซต์ของคณะ

วิทยาการจัดการ  

 6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะฯ 

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมเปิดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  ณ 

ห้องประชุมอินทนิล1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

โดยมีคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ และคณะ

อื่นๆ อีก 3 คณะในมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับสรุปองค์ความรู้การค้นหาหัวข้อวิจัย
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หรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 7. การเรียนรู้  จากการที่คณะฯ ได้ท าการ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยไปยังคณาจารย์ทุก

ท่านในทุกสาขาวิชา ได้มีอาจารย์สิริพร อินทสนธิ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้น าองค์

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาหัวข้อวิจัยเพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยอาจารย์ได้น าเสนอ

หัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนในกลุ่มโครงการประชารัฐ อ าเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับการจัดสรรทุน

จ า ก ก อ ง ทุ น วิ จั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา จ านวนเงิน 28,000 บาท เป็นต้น  

(5.1-5(1)) , (5.1-5(2)) , (5.1-5(3)) , (5.1-5(4)) 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

     คณะวิทยาการจัดการ ได้มีนโยบายในการด าเนิน 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการเพื่อให้การบริหารงานบุคคลทั้งสองสายงาน

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยทางคณะได้มีการ

แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี งบประมาณ  2561 (5.1-6(1)) โดยคณ ะ 

กรรมการมีหนา้ที่ดังต่อไปนี้  

     1. วิเคราะห์สภาพความต้องการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรทุกภาคส่วนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ  

   2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 และ

5.1-6(1) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5.1-6(2) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-6(3 ) ประกาศ เรื่ อ ง  การรับสมั คร

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาต ารา

วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-6(4) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ เข้าร่วม

โค รงก ารพั ฒ น าต าร า วิ ช าก าร  คณ ะ

วิทยาการจัดการ 

5.1-6(5) ค าสั่งไปราชการเข้าอบรม/สัมมนา
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ก าหนดตัวชีวั้ดความส าเร็จ 

   3 . ก ากั บ และติ ดตามให้มี ก ารด า เนิ นการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร (5.1-6 (2)) 

     ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง การรับสมัคร

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาต าราวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ  

     ในการด าเนินโครงการเป็นลักษณะให้ความรู้ ตอบข้อ

ซักถามและตรวจผลงานเบื้องต้นในการผลิตผลงาน

วิชาการในรูปแบบของต ารา  หรือหนั งสือ  โดยมี

ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ เชี่ ยวชาญ ในสาขาต่ างๆ และการ

ด าเนินการท ากิจกรรมเป็นช่วง ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4   

ซึ่งผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเล่มสมบูรณ์ภายใน    

ไตรมาส 4 ทั้ งนี้  มีบุ คลากรสาย วิช าการ เข้ าร่วม

โครงการฯ จ านวน 11 คน  ดังน้ี  
ท่ี ชื่อ – นามสกุล เอกสารต ารา 

1 อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ภาวะผู้น าและการพัฒนา

ทีมงาน 

2 อ.พเิชษฐ   เนตรสว่าง การวางแผนอุปสงค์และ

สินค้าคงคลัง 

3 อ.ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์ ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

4 ดร.แสงจิตต์   ไต่แสง การจัดการแนวใหม่ 

5 อ.ประพันธ์   แสงทองดี จริยธรรมทางธุรกิจ 

6 อ.นภัสนันท์   ทองอนิทร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

7 อ.สุรารักษ์   สุพัฒมงคล การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

8 อ.เอกพล   วิงวอน ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

9 ผศ.นาตยา   เกตุสมบูรณ์ การท่องเที่ยวชุมชน 

10 อ.รุ่งเรือง   ทองศรี การจัดการผลิตภัณฑ์และ

ราคา 

11 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี วิธีวจิัยทางธุรกิจ 

ของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

     โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า และ

ด าเนินการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารคณะ

ทราบ (5.1-6(3)) , (5.1-6(4)) 

     และจากโครงการดังกล่าว มีคณาจารย์จ านวน 6 

ท่าน ที่ได้ด าเนนิการตามโครงการและสามารถน าผลงาน

เข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ คอื  
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ส่งผลงานเข้าสู่ต าแหน่ง 

ทางวิขาการ 

1 อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

2 อ.ศรัญญา วสุิทธิศาลวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

3 ดร.แสงจิตต์   ไต่แสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

4 ผ ศ .น า ต ย า    เ ก ตุ

สมบูรณ์ 

รองศาสตราจารย์ 

5 อ.รุ่งเรือง   ทองศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

6 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

    คณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้มีการ

พัฒนาตนเองโดยให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

การเข้าร่วมอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (5.1-6(5)) 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ

คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

งานด้านการประกันคุณภาพ เป้นส่วนหนึ่งของ

การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ คณะฯ ได้มี

คณะกรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ที่มีหน้าที่วางแผน โดยการด าเนินงาน รวมทั้งมีการ

5.1-7(1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภ าย ใน  ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ .ศ .2 55 7 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.1-7(2) ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกัน
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ติดตามประเมินผลเป็นระยะ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ของ

คณะ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนานักศึกษา การ

บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง

ในทุกกิจกรรมจะต้องมีการด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน  เช่น การก าหนดตัวชีว้ัดของกิจกรรม

ต่างๆ ทุกกิจกรรมจะต้องมีการด าเนินงานให้อยู่ ใน

รูปแบบของการประกันคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มการก าหนด

แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ โครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานต่างๆ นี้จะมีการก าหนด และ

ก ากับติดตามการท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้  และมีการรายงาน และทบทวน

กิจกรรมต่าง ๆ ตามไตรมาส หรือตามรอบของวาระ

การประชุม และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

เพื่อให้สามารถสรุปผลการด าเนินงาน และเพื่อวางแผน

ในการปฏิบัติงานต่อไป และจัดส่งรายงานการประกัน

คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับคณ ะ เสนอต่อ

มหาวิทยาลัยตามล าดับขั้น และรายงานข้อมูลครบถ้วน

ตามที่ สกอ. ก าหนด ผ่านระบบ CHE QA Online  (5.1-

7(1)) , (5.1-7(2)) , (5.1-7(3)) , (5.1-7(4)) , (5.1-7(5)) , 

(5.1-7(6)) 

คุณภาพการศึกษาภายในประจ าคณ ะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศกึษา 2560 

5.1-7 (3 ) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 

2560 

5.1-7(4) รายงานผลการด าเนนิการหลักสูตร 

มคอ.7 ทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2560 

5.1-7(5) รายงานผลการด าเนินการประกัน

คุณ ภาพการ ศึกษาภาย ในระดั บ คณ ะ 

ประจ าปีการศกึษา 2560 

5.1-7 (6 ) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่  29 - 30 

สงิหาคม 2561 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 7 ข้อ  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ  1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศกึษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมิน

ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

6. มผีลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

    คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกในการก ากับ

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยคณะฯ มีการ

ด าเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี

กระบวนการในการด าเนินงานดังกล่าว ดังน้ี 

   1. คณะวิทยาการจัดการ ใช้คู่มือประกันคุณภาพ

5.2-1(1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภ าย ใน  ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ .ศ .2 55 7 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.2-1(2) ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการ

จัดการ ประจ าปีการศกึษา 2560 

5.2-1(3 ) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
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การศึกษาภาย ใน  ระดั บอุ ดม ศึกษา พ .ศ .  2557 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติในการก ากับและพัฒนาคุณภาพของ

หนว่ยงาน ในระดับหลักสูตร (5.2-1(1)) 

   2. คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการแต่ งตั้ งคณะ 

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าคณะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.2-1(2)) 

เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ส่วนในระดับคณะได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ

ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงาน

ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ

การ ศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีผู้บริหารในแต่ละสว่น

งานคอยก ากับดูแล (5.2-1(3)) นอกจากนี้คณะวิทยาการ

จัดการ ได้มีระบบการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพที่มีการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ 

และหลักสูตร โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับคณะ 

คอยท าหน้าที่ประสานงาน เก็บข้อมูลรายงานผลตามตัว

บ่งชี้และแจ้งข้อมูลต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพอย่าง

ตอ่เน่ือง (5.2-1(4)) 

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

5.2-1(4) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง

การปรับระบบการท างานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะ 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ  1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 134 

 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

    คณะวิทยาการจัดการ มีคณะกรรมการในการก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวิทยาการจัดการ (5.2-2(1)) และมีการ

ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ โดยรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 สิงหาคม 

2560 - มกราคม 2561) และรอบระยะเวลา 9 เดือน   

(1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561)  ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 

ชอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (5.2-

2(3)) และในรอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 

กรกฎาคม 2561) สิ้นสุดรอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งนี้คณะฯจะด าเนิน 

การรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะ

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)     ปี

การศึกษา 2561 ต่อคณะ กรรมการประจ าคณะ ในการ

ประชุมครั้งตอ่ไป  

5.2-2(1)ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง 

แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2560 

5.2-2(2) รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ ปีการศึกษา 2560 

5.2-2(3)รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

      คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 

 1. ทรัพยาบุคคล มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายสนับ 

สนุนเพื่อรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร โดยมีหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา ให้

ค าแนะน าการด าเนินงานประกันคุณภาพ การเขียนราย 

งานผลการประเมินคุณภาพด าเนินการจัดท าแผนการ

จัดเก็บข้อมูลเก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานตาม

5.2-3(1) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง 

แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560 

5.2-3(2) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง

การปรับระบบการท างานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะ 

5.2-3(3 ) แผนการ ใช้ จ่ าย งบ ป ระมาณ 

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561 คณะ



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 135 

 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

แนวทางการประเมนิผลในแตล่ะตัวบ่งชี้ (5.2-3(1)) 

 2. ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี คณะมีการเตรียมสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ใหก้ับทุกหลักสูตร  

 3. ทรัพยากรด้านงบประมาณ คืองบประมาณ

เพื่ อให้ทุกหลักสูตรได้ด าเนินกิจกรรมบริหารงาน

หลักสูตร พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ให้มีมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร โดยคณะจัดสรรให้กับทุกหลักสูตรตาม

รายหัวของนักศึกษา เพื่อใหแ้ตล่ะหลักสูตรเสนอแผนการ

ใช้จ่ายในการด าเนินงาน แสดงอยู่ในแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (5.2-3(2)) 

วิทยาการจัดการ 

 

 

 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

   คณ ะวิทยาการจัดการ  มีการประเมินคุณ ภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก

หลักสูตร โดยมีการก าหนดให้หลักสูตรจัดท ารายงานผล

การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2560 (5.2-4(1)) 

และมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรตอ่คณะ  

    คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการก าหนดให้หลักสูตรมี

การตรวจประเมินระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม พ.ศ. 

2561 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยา 

การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.2-4(2)) เพื่อ

ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะท า งคณ ะฯ  ได้ แ จ้ งต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2561 เรื่องก าหนดการ หลักเกณฑ์การรับ

5.2-4(1) รายงายผลการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2560 ของทุกหลักสูตร 

5.2-4(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

5.2-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ป ระจ าคณ ะ  ค รั้ งที่  1 /2 5 6 1  วัน ที่  2 3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะวิทยา การจัดการมีหลักสูตรที่ต้องรับการตรวจ

ประเมินฯ ทั้งสิ้น จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 

หลักสูตร ซึ่งจากผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 

(5.2-4(3))  

     ทั้งนี้ หลังการประเมินหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ 

จะด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งขอข้อ 

เสนอแนะเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ปีการศึกษา 2561 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

ในการประชุมครั้งตอ่ไป  

 5. น าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรงุหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

   จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 

1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร (5.2-5(1))  

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีคือ ปีการศึกษา 2558, 2559 และ 

2560 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

2558 

ปีการศึกษา

2559 

ปีการศึกษา

2560 

การจัดการ 2.51 3.33 3.41 

การตลาด 3.57 3.35 3.28 

การบัญชี 3.17 3.30 3.23 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 3.17 3.46 3.45 

การจัดการโลจสิติกส์ 3.04 3.52 3.54 

การทอ่งเที่ยว 3.07 3.04 2.83 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3.54 3.76 3.28 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0.00 3.16 3.46 

การเป็นผู้ประกอบการ 2.93 3.20 3.14 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.91 3.24 3.27 

บริหารธุริจมหาบัณฑิต 3.09 3.29 3.32 

5.2-5(1) รายงานผลการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2560 ของทุกหลักสูตร 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 137 

 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

   
   ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะฯ 

จะรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

และระดับคณะและขอข้อเสนอแนะ ในการจัดท า

แ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 

(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 (จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560) เพื่อ

น ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรให้มีคุณภาพดขีึน้ตอ่ไป 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

      ทุกหลักสูตรได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2561 และมี

ผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐานจ านวน 11 หลักสูตร((5.2-6(1)) , (5.2-6(2)) 

5.2.6(1) ค าสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

5.2-6(2) รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 

2560 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  คณะวิทยาการจัดการ มีผูบ้รหิารที่มีวิสยัทัศน ์ในการก าหนดและวางแผนกลยุทธใ์ห้ครอบคลุม

พันธกจิของคณะ และมีการถา่ยทอดไปยังบุคลากรทุกระดบัให้ถือปฏิบตัิโดยทั่วกันได้ 

 2.  ผู้บริหารของคณะมีการบรหิารแบบเน้นการมีส่วนรว่ม โดยมีการกระจายอ านาจลงมายังผู้บริหาร

ในล าดับช้ันถัดไป และมีการตดิตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 3.  ผู้บริหารคณะมีการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านงึถงึประโยชน์ของนักศกึษาและ

บุคลากรเป็นส าคัญ 

4.  คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดประเด็นความรู ้และมีการจัดการความรูใ้ห้เหมาะสมกับพันธ

กจิหลักของคณะ ได้แก ่ด้านการผลิตบัณฑติ , ดา้นการวจิยั และดา้นการบรกิารวิชาการ พร้อมทั้งมีการ

จัดการความรู ้โดยผา่นทางการจัดกจิกรรม KM หรอืการท าโครงการต่างๆ 

5.  คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดนโยบายด้านการเงนิและงบประมาณทีส่อดคล้องกับพันธกจิ

ของคณะ และมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อคอยก ากับดแูลการใช้จา่ยเงนิให้เปน็ไปตามยุทธศาสตรข์องคณะ 

6.  คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบการใช้จา่ย

งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และท าใหส้ามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เกดิขึน้ได้ทันท่วงที 

7.  คณะวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ เพื่อท า

หน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ และเสนอแนะข้อมลูที่เป็นประโยชนด์้านการวางแผนดา้น

การเงินแกค่ณะ 

8.  คณะวิทยาการจัดการ มีผูร้ับผดิชอบงานประกนัคุณภาพโดยตรงในระดับบรหิาร เพือ่ท าหนา้ที่

ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพทั้งระบบ 

 9.  ผู้บริหารให้ความส าคัญตอ่การท าระบบประกันคุณภาพ มีทรัพยากรสนับสนุนในงานประกัน

คุณภาพอย่างพอเพยีง  

10. คณะวิทยาการจัดการ มีเครือข่ายความรว่มมอืกับมหาวิทยาลยัภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนางาน

ประกันคุณภาพใหม้ีคุณภาพยิ่งขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดการจัดการระบบสารสนเทศที่เป็นระบบของคณะโดยตรง  

 2.  ควรมีการต่อยอดการบรกิารวชิาการแกชุ่มชนให้ยั่งยืน เพื่อสรา้งความมันคง เข้มแข็งให้กับชุมชน 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน การบรรลุ

เป้าหมาย 

/ 

ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ/คา่เฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.29  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 13.85 1.73  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 15.38 1.28  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 4.24 3.94  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  3.37  

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย    

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 17,031.25 บาท/คน 3.41  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า และ

นักวิจัย 

ร้อยละ 14.77 3.69  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  4.03  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  5.00  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน การบรรลุ

เป้าหมาย 

/ 

ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ/คา่เฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทย 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  5.00  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-5  4.03  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

จ านวนตัว

บ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเรง่ด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 2.32 5.00 3.29 3.37 ระดับพอใช้ 

2 3 3.41 5.00 3.69 4.03 ระดับดี 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 2.59 5.00 3.49 4.03 ระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก พอใช้   

 *ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 


