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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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน” คณะวิทยาการจัดการได้จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีรอบระยะเวลาในการ

ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อใช้ส าหรับการตรวจติดตามและ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ  อีกทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากการ

ประเมินตนเองและผูป้ระเมินภายนอก อันจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ

ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการที่ก าหนดไว้ในแผนงานอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายงานนี้ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในการประเมนิตนเองจ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี และการสรุปผล 

การรายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้  นอกจากจะมีการจัดท าเป็นรูป เล่มแล้ว  ทั้ งนี ้           

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   

ลงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) เพื่อ

ความสะดวกในการตรวจหลักฐานอา้งองิ และการแสดงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 

 

 

 

(รศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  1 สิงหาคม 2562 
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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 และโครงสรา้งการบริหาร 9 

 รายชื่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ 10 

 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 10 

 จ านวนนักศึกษา 11 

 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 12 

 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 13 

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 16 

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 17 

 องคป์ระกอบที่ 2 การวิจัย 54 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 96 

 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 111 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 120 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 147 

ภำคผนวก   

ก ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา   

ข ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานด้านประกันคุณภาพการศกึษา  
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บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่ งในแปดหน่ วยงานหลัก  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) มีห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ 

ฝึกปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชา มีอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ ซึ่งเน้นด้านการโรงแรมและ      

การท่องเที่ยว (อาคารสวนหลวง) โครงสรา้งคณะฯ ประกอบด้วยส านักงานคณบดี และหน่วยงานย่อยแยก

ตามหลักสูตร  

 ระดับปริญญาตรี จ านวน 12 หลักสูตร คอื 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์   

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

 - หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี  

 - หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการท่องเที่ยว    

ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คอื  

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการมพีันธกิจส าคัญ คอื  ให้การศกึษาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการที่มี

ความรู้คู่คุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านวิทยาการจัดการ ใหบ้ริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้ง

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ เสริมสร้า งความ

เข้มแข็งด้านวิทยาการจัดการของผู้น าชุมชน ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านวิทยาการจัดการ แสวงหาแนวทาง

ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการใหเ้หมาะสมกับท้องถิ่น และ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านวิทยาการจัดการ 
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 โดยในปีการศกึษา 2561 มีผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ มี

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.18 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี  และมีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนา/ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 3.23 ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 5.00 ระดับดมีาก 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 4.18 ระดับดี 

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

วิจัยพร้อมทั้งมีคณะกรรมการบริการวิชาการ รับผิดชอบงานตามพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่

ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 
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5.  คณะวิทยาการจัดการ มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย

อ านาจ เพื่อท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน นอกจากนี้ผูบ้ริหารยังบริหารงานโดยใช้หลักธรรมา    

ภบิาล 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.  ควรส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีการเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการในฐาน TCI 1 และ TCI 2 รวมทั้งวารสารวิชาการตา่งประเทศใหม้ากขึ้น 

 ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท าแผนงานงบประมาณปีการศึกษา 

2561 ดังนี้ 

1. จัดงบสนับสนุนการท าผลงานเพื่อขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

2. จัดงบสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยตามศาสตรแ์ละสนับสนุนงบประมาณการตพีิมพ์/

เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

3.   จัดตัง้หน่วยงานการจัดการระบบสารสนเทศ โดยหน้าที่หนึ่งจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทุนการวิจัย 

เป้าหมายและแผนการพัฒนา 

 คณะวิทยาการจัดการมีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่ง

ทางวิชาการมากขึ้น โดยคณะได้เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และ

สนับสนุนใหม้ีการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม้ากขึน้ และสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์ใน

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ที่ได้รับ

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 
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และอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 9 คน สว่นการ 

ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น มีจ านวน 17 คน ทั้งนี้ มีอาจาร์ที่ขออนุญาตลาศึกษาต่อในปี

การศึกษา 2561 แบบนอกเวลาราชการ จ านวน 4 คน คือ อาจารย์สุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด, อาจารย์  

ชเนตตี  จาตุรนตร์ัศม ี, อาจารย์อมรา  ดอกไม ้และอาจารย์ญาณิศา  เผื่อนเพาะ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ชื่อหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมา 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัด

การศึกษาระดั บอุ ดมศึกษา ที่ มี ก ารพัฒ นาจากคณ ะวิชาวิทยาการจัดการ วิท ยาลั ยครู

พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2527 ที่จัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับคณะต่างๆ 

ที่เลือกเรียนวิชาพื้นฐานหลักๆ ที่ส าคัญ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชา

ด้านการสื่อสารประชา สัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อๆ มา เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการ

ของตนเอง ในระดับอนุปริญญา เช่น วิชาเอกการจัดการทั่วไป วชิาเอกบริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์

เพิ่มขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งรับโอนอาจารย์ในวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตาม

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  คณะวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลากหลายสาขามาก

ขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับ

การยกฐานะอีกครั้งเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิชาวิทยาการจัดการ ปรับ

เป็นคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเปิดสอนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเป็นผลส าเร็จ ในปี 

พ.ศ.2548 ปัจจุบันได้พยายามพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะวิทยาการ

จัดการ มีหลักสูตรจ านวน 13 หลักสูตร ประกอบไปด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 12 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา้สมัยใหม่ 

10. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงนิการธนาคาร 
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11. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

13. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

  นอกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหน่วยราชการระดับคณะดังกล่าวแล้ว ปัจจุบัน

สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการศกึษา ได้มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว มกีารแขง่ขันทาง

การศกึษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการและวิถีชีวิตของคนในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ

ภูมิภาค ดังเป็นที่ทราบกันดีว่านับแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป สังคมประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเป็น

ประชาคมอาเซียน ซึ่งคาดว่าวัฒนธรรมทุกด้านต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่ การวางแผน การเตรียม

ตัวรับกับสถานการณใ์นอนาคต จงึเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญ 

 อนึ่ งส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษาซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานต้นสั งกั ด ของ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554-2565)  

ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นแผนในปี 2565 จะบรรลุเป้าหมาย “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ

ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต” และจากการ

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและรับฟั งความคิดเห็น การจัดท าแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ระยะ 15 ปี เมื่อวันพุธที่  21 กรกฎาคม 2553 สรุปได้ว่า ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ควรค านึงถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ การอุตสาหกรรมใหม่ๆ การขยายตัวของกรุงเทพมหานครสู่ปริมณฑล การพัฒนาของ

ประชาคมอาเซียน การจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตหรือสหกิจศึกษา รวมทั้ง

ความได้เปรียบของการเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม การขยายวิทยาเขต การจัดตั้ง/ขยาย

หน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย และการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคณะวิทยาการจัดการ ที่ต้องปรับตัวใหท้ันกับความคาดหวังของสังคมและสภาพแวดล้อม

ใหม่ๆ อันจะน ามาซึ่งความก้าวหน้าของคณะ การปรับตัวตามความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงเป็น

ผลให้บุคลากรของคณะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษา  

ที่มจี านวนมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

 ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ จึงต้องระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมตา่งๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมุ่งแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศ



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  

 3 

 

ทางวิชาการบนปรัชญา “ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และวิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 

2564” 

 คณะวิทยาการจัดการในปัจจุบันมีความเป็นมา เริ่มจากการเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการ

ในวิทยาลัยครูพระนครศรอียุธยาเมื่อปี 2527 โดยวิทยาลัยครูได้พิจารณาจัดหาอาจารย์เริ่มแรกจากผู้ที่

มีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรดังกล่าว        

เป็นอาจารย์ของคณะวิชาในระยะแรกเปิดสอนเฉพาะวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการที่บริการให้     

คณะวิชาอื่นเท่านั้นต่อมาในปีพ.ศ.2538 ได้เริ่มเปิดสอนวิชาเอกในคณะของตนเอง เช่นวิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปีหลังอนุปริญญา ในขณะเดียวกันในช่วงนี้ได้มีการสอบบรรจุอาจารย์และ

รับโอนอาจารย์ เข้ามาเพิ่มขึน้ในคุณวุฒิที่ตรงกับวิชาเอกที่เปิดสอนจึงท าให้มีอาจารย์จ านวนหนึ่ง แต่ยัง

ขาดอาคารสถานที่จึงอาศัยปฏิบัติงานรวมอยู่กับอาคาร 2 อาคาร 7 และปัจจุบันย้ายมาประจ าอยู่ที่

อาคาร 4 (ซึ่งเดิมเป็นอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และอาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี 

(อาคาร 41) คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันเป็นคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา พ.ศ. 2547 

โดยมีผู้บรหิารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตามล 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 หัวหนา้คณะวิชา 

7. ผศ.ดร.ไพโรจน์  อุลิต หัวหนา้คณะวิชา 

8. อ.สุชนิ  หงษ์วจิติร คณบดี 

9. ผศ.ธิดา  พาหอม คณบดี 

10. รศ.อภินันท์  จันตะนี คณบดี 
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11. ดร.ศานติ  เล็กมณ ี คณบดี 

12. รศ.ล ายอง  ปลั่งกลาง คณบดี 

13. ดร.ศานติ  เล็กมณ ี คณบดี 

14. รศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล คณบดี 

ที่ตั้ง-อาณาเขต 

คณะวทิยาการจัดการ อาคารเจา้พระยาโกษาธิบดี (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เลขที่ 96  ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท์ – โทรสาร 035-322085 

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

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์   

ปรัชญา 

 “ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  

วิสัยทัศน์   

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 

2564” 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู ้คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้าง

งานและพึ่งพาตนเอง 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดย

การปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและ

หนว่ยงานภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดย

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

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

 ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านกึด ีมจีิตอาสา 

เอกลักษณ์   

 แหลง่เรียนรูด้้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อชุมชนและท้องถิ่น 

3. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 

คณะวทิยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ในการผลติบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง มคีวามสุข รัก

ท้องถิ่นและมีความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ 

2. มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์และสาขาด้านการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้ ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนพืน้ฐานของภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

3. มีทักษะในการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจเรื่องตา่งๆได้อย่างเหมาะสมบน

พืน้ฐานของความถูกต้อง 

4. มีจิตใจใฝเ่รียนรู้เหตุการณ์ของสังคมโลกในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน

สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมและภาวะแวดล้อม 

5. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นพืน้ฐานของการด าเนินชีวติในสังคมยุคปัจจุบัน 

เชน่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

6. มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เห็นแก่

ประโยชน์สว่นรวม และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวติ 

7. มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธา และความเชื่อม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

8. มีภูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด 

4. นโยบายคณะวทิยาการจัดการ 

1.  ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพเพื่อสร้างศักยภาพ ให้ไดม้าตรฐานระดับชาติ  เป็นท่ีต้องการของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

  1.1  เตรียมความพร้อมก่อนการศกึษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์            

เพือ่เตรียมนักศึกษาแรกเข้าใหม้คีุณสมบัตพิืน้ฐานที่จ าเป็นเพยีงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 
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  1.2.  สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณต์รง  มา

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณแ์ก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรม

ธุรกิจจ าลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

  1.4  สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นตน้ 

1.5  สง่เสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธเ์พื่อสร้างเครือข่าย กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

1.6  สง่เสริมให้บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา มาถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

และด้านการวิจัย 

  2.1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหาร

จัดการอัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกได้ 

   2.2  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน

และสง่เสริมให้อาจารย์ในแตล่ะสาขาวิชาผลติเอกสารประกอบการสอนและ/หรือต ารา 

 2.3  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 

แล ะก าร วิ จั ย ป ร ะยุ ก ต์  (Applied research) ส่ ง เส ริ ม แ ล ะสนั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า รน า ผ ล งาน วิ จั ย 

ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยามาผสมผสานกับงานวิจัย 

เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มให้กับผลิตภัณฑต์น้ทาง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

  2.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง

วิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 

2.5  สง่เสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

    3.1  สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ที่ตอบสนอง 

ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน  และเปิ ด โอกาส ให้บุ คลากรภ ายนอกที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง 

เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
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  3.2  พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ทัง้หลักสูตรที่ให้เปล่าและ

หลักสูตรที่หารายได ้ 

 3.3  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

  3.4  ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart 

phone ในการเรียนการสอนได้ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

  4.1  ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไดพ้ัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏบิัตงิาน 

4.2  สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มือการปฏบิัตงิานในสายงาน 

4.3  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถเตบิโตตามสายงานอย่างยุติธรรม 

5 .  การบริหารจัดการองค์กร  

 5.1  ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสูก่ารปฏบิัต ิเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศนไ์ด้ส าเร็จ 

  5.2  พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจต่างๆ  

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  5.3  บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่ง

และประกาศตา่งๆ ดว้ยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 

5.4  บริหารอัตราก าลัง ให้เพยีงพอและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

  5.5  เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านห้องเรียน ห้องปฏบิัตกิาร ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง

อ านวยความสะดวก ให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

  5.6  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและการจราจร การจัดการ

ขยะและสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งพื้ นที่การศึกษา พื้นที่

สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มสีุขภาวะที่ดี 

6 .  การประกันคุณภาพการศึกษา  

  6.1  พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  6.2  สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 

6.3  สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

  6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 

เป้าประสงค์  

1. สร้างบัณฑิตที่มคีุณภาพให้ไดม้าตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ตอ้งการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 

2. พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏบิัตจิริง สามารถน าไปพัฒนาทอ้งถิ่น จนใหเ้ป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นเชิง

เศรษฐกจิ สังคม ตอบสนองตอ่ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 

 

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 
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6.  โครงสร้างการบริหารงานของคณะวทิยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานแผนงาน/งบประมาณ 

 การจัดการความรู้ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ 

คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 งานวิชาการ 

 งานวิจัย 

 การแข่งขันทางวิชาการ 

 งานวิทยาการจัดการวิชาการ 

 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 กิจการนักศึกษา 

 งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ประธานบริหารหลกัสตูร 

 หลักสตูรปริญญาตรี  
1. การบัญชี  
2. การจัดการ 
3. การตลาด 
4. การท่องเท่ียว 
5. เศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. การจัดการโลจิสติกส ์
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
9. ธุรกิจระหว่างประเทศ 
10. การเป็นผู้ประกอบการ 
11. การจัดการธุรกิจโรงแรม 
12. การจัดการธูรกิจการค้าสมัยใหม ่

 หลักสตูรปริญญาโท 
1. บริหารธุรกิจ 
 
 

 
 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
และพัฒนาการเรียน 
การสอน 

กลุ่มงานบริการ และพัฒนา
นักศึกษา 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี
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7. รายชื่อผู้บริหาร  
 คณะกรรมการประจ าคณะ ค าสั่งแต่งตั้งเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 

1.   รศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล  ประธานกรรมการ 

2.   รศ.ชนินทร์    ชุณหพันธรักษ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

3.   คุณกฤษณ์    เถื่ยนมติรภาพ  ผูท้รงคุณวุฒิ 

4.   คุณณัชริกาญจน์   ทรัพย์ทรงชัย  ผูท้รงคุณวุฒิ 

5.   ผศ.นันทนิธิ์    เอิบอิ่ม   กรรมการ 

6.   ดร.เมธารัตน์   จันตะนี   กรรมการ 

7.   นางสาวสวิตา   อยู่สุขขี   กรรมการ 

8.   นายมรุต    กลัดเจริญ  กรรมการ 

9.   นางสาวกันทิมา   มั่งประเสริฐ  กรรมการ 

10.  นายณัฏฐ์พล   จงพิทักษ์สกุล  กรรมการ 

11.  นายพิเนต     ตันศริิ    กรรมการ 

12.  ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  กรรมการ 

13.  ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติยา  พาวนิัย    เลขานุการ 

8.  หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
 ข้อมูลหลักสูตร-สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร-สาขาวิชา 

ภาคปกต ิ

ปรญิญาตร ี4 ป ี การจัดการ 

การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

การจัดการโลจสิติกส ์

การตลาด 

การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

การเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

 ปรญิญาตร ี4 ป ี การจัดการธุรกจิโรงแรม 

การจัดการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่
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การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร-สาขาวิชา 

ภาค กศ.บป. 

(เสาร์ – อาทติย์) 

ปรญิญาตร ี4 ป ี การจัดการ 

ปรญิญาตร ี4 ป ี 

(เทียบโอน) 

การจัดการ 

ที่มา : คณะวทิยาการจัดการ 

9.  จ านวนนักศกึษา 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี 4 ป ี

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 133 180 313 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 104 1 105 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 86 1 87 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 173 - 173 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 63 - 63 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 55 - 55 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 32 - 32 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิโรงแรม 15 - 15 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการคา้สมัยใหม ่ 22 - 22 

หลักสูตรบัญชบีัณฑติ สาขาวชิาการบัญชี 137 1 138 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 55 - 55 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 14 - 14 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร 11 - 11 

ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 1 134 135 

ปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 25 25 

รวม 901 342 1,243 
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ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

 

10.  จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

10.1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศกึษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ - 46 5 51 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ - 7 3 10 

รองศาสตราจารย์ - 2 1 3 

ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 55 9 64 

10.2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศกึษา 

ประเภทบุคลากร 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ข้าราชการประจ า - 12 4 16 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 43 5 48 

อาจารย์ประจ าตามสัญญา - - - - 

รวม - 55 9 64 

10.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศกึษา 

ประเภทบุคลากร 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตร ี รวม 

ข้าราชการประจ า - 1 - - 1 

ลูกจา้งประจ า - - - 1 1 

พนักงานราชการ - - - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 7 - 8 
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เจ้าหนา้ที่ประจ าตามสัญญา - - - 2 2 

รวม - 2 7 3 12 

 

11.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิปี 2560 การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในปี 2561 

องค์ประกอบที ่1  การผลิตบณัฑิต 

1. คณะควรมีการก ากับการด าเนินงานของหลักสูตร

กรณีได้คะแนนระดับปานกลาง ให้มีการจัดคุณภาพ

การศึกษาให้ดีขึ้น 

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต คณะควรเพิ่ม

ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ใน เ ร่ื อ ง ข อ ง

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน  

รวมถึงทักษะการสื่อสาร และความสัมพันธ์สว่นบุคคล 

3. ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์ประจ าคณะในเร่ืองของคุณวุฒิปริญญาเอก 

และการด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

4.  ควรวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

5. ควรประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนา /บริการ

นักศึกษาให้ครอบคลุมนักศึกษาทุกระดับชั้นปีและทุก

สาขาวิชา 

6. ควรมรีายละเอียดการประเมนิ ผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ัง

ต่อไปอย่างชัดเจน รวมท้ังแสดงให้เห็นพัฒนาการใน

การปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษาของคณะ 

1. คณะฯ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ประจ าคณะ

วิทยาการจัดการได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ก าร

บริหารงานของหลักสูตร ให้ค าแนะน า ปรึกษา และหาแนว

ทางแก้ ไขร่วมกันในการจัดคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในปี

การศึกษาถัดไป และเพื่อให้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป

ตามมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการ ศึกษา

นานาชาติ โดยมีประธานศูนย์ฯ คืออาจารย์พิเนต ตันศิริ ร่วมกับ

คณะกรรมการฯ ท าหน้าท่ีขับ เคลื่ อนการเสริม ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยจัดหลักสูตรระยะสั้นให้นักศึกษา

ทุกชั้นปี และทุกคณะเข้าร่วมเพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษดขีึน้ 

3. คณะฯ มีการสง่เสรมิสนับสนุนให้คณาจารย์ มีโอกาสศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอก ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 

2561 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการท่ีศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 18 คน และได้จบการ ศึกษาพร้อมปรับ

คุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก จ านวน 1 คน 

4. คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ มีก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ท่ีเข้ารว่มโครงการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 13 คน  

- ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน  

     และในปีการศึกษา 2561 มีคณาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์แลว้ จ านวน  1 คน 

5. คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา/

บริการนักศึกษา ทุกกิจกรรม ทุกชั้นปีน้ัน และได้สอดแทรก



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิปี 2560 การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในปี 2561 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ 

รวมท้ังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ซึ่งมีท้ังกิจกรรมท่ีจัดโดยสาขาวิชา และกิจกรรมท่ีจัดโดยคณะ 

ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี มีการด าเนินการประเมินผลโครงการฯ 

เพื่อน าผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปี

การศึกษาต่อไป  

6. คณะฯ จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา และก าหนดรายละเอียด

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา

นักศึกษาอย่างชัดเจน และน าผลการประเมินของแผนมาพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะ 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 

1. ควรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้

อาจารย์ประจ าคณะเพิ่มมากขึ้น โดยให้ใกล้เคียง

เกณฑ์จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ประจ าคณะท า

ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตามเกณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ให้มากขึ้น 

3. ควรพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยในลักษณะชุด

โครงการท่ีมุ่งพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการศาสตร์

ตา่งๆ ในคณะ   

 1. คณะด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน

งานวิจัยของบุคลากรในคณะ และจัดประชุมคณะกรรมการวิจัย 

เพื่อก าหนดมาตรการให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการ ศึกษา 2561) คณะได้

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ให้

คณาจารย์ในคณะท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา และ

ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

3. จากงบประมาณประจ าปีพ .ศ.2562 ซึ่ งคณะได้จัดสรร

งบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ และสาขาวิชาใน

คณะแล้วน้ัน ซึ่ งนักวิจัยสามารถน าผลงานวิจัยจากเงินทุน

สนับสนุนนี้ น าไปยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยจะต้องน า

ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ใน TCI กลุม่ 2 

4. คณาจารย์ในคณะฯ สามารถน าผลงานวิจัย/วิชาการ ลงตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปรทัิศน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

องค์ประกอบที ่3  การบริการวิชาการ 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิปี 2560 การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในปี 2561 

1. ควรเขียนแผนบริการวิชาการแก่สั งคม ระบุ

วัตถุประสงค์ ท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการประเมินตาม

วัตถุประสงค์ของแผน โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด

ให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรปรเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ

โครงการบริการวชิาการแก่สังคมมาปรับปรุงแผนหรือ

พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีเห็นเป็น

รูปธรรม รวมท้ังแสดงให้เห็นพัฒนาการการปรับปรุง

อย่างตอ่เนื่อง 

 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการ และแผนการ

ใช้ประโยชน์ของคณะ และด าเนินงานตามแผนบริการ

วชิาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ของแผนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85 

องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1. การประเมนิและติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

และโครงการ/กิจกรรม  ควรมีการประเมินตาม

วัตถุประสงค์ของแผนโครงการ/กิจกรรม และตัวบ่งชี้

ให้ครบถ้วน 

2. ควรมกีารบูรณาการโครงการศลิปวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วชิาการในภาพรวมของคณะ 

1. คณะฯ แต่งตัง้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะที่ เป็นแผนของคณะฯ และให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยการด าเนินงานตามแผน

ให้เป็น  ไปตามวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ของแผน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ ด าเนินการจัดโครงการ

บริการวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท้องถิ่น โดยให้หลักสูตรน าเสนอโครงการที่มีการบูรณา

การ ร่วมกับการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 

1. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

และพันธกิจของคณะ 

2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร

ประสิทธิ ภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแข่งขัน ควรวเิคราะห์เปรียบเทียบให้เห็น

ข้อมูลท่ีชัดเจนในแต่ละหลักสูตร เพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงการบริหารจัดการของคณะ 

1. คณะฯ ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อทบทวน/ปรับปรุง

วิสัยทัศน์ที่สามารถวัดได้ภายในระยะ เวลาที่ก าหนดและ จัดท า

แผนบริหารบุคลากรของอาจารย์สายวิชาการ และสาย

สนับสนุน และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ

ประจ าคณะทราบ 

2. ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรน้ัน 

คณะฯ ได้ท าการวิ เคราะห์  และน าหลักสูตรทั้ งหมดมา

เปรียบเทียบใหเ้ห็นข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง และ

การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง 

ตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
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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 าานวน 12 หลักสูตร 

ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็น

หลักสูตรใหม่ที่เปิดในปีการศึกษา 2558  สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม และการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดในปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ตามล าดับ ท าให้ทั้งสี่

หลักสูตรยังไม่มบีัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

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 

การ

ประเมนิ

ผู้เรียน 

6.  

สิ่ง

สนับสนุน

การเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมนิ

หลักสูตร 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 
ผ่าน 4.73 3.33 3.41 3.50 3.00 3.59 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์
ผ่าน 4.05 3.67 3.22 3.75 4.00 3.67 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 19 

 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตร 

1.  

การก ากับ

มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

2.  

บัณฑิต 

3. 

นักศึกษา 

4. 

อาจารย ์

5.  

หลักสูตร 

การเรียน 

การสอน 

การ

ประเมนิ

ผู้เรียน 

6.  

สิ่ง

สนับสนุน

การเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมนิ

หลักสูตร 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 
ผ่าน 4.31 2.67 3.96 3.50 4.00 3.58 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผ่าน 4.59 2.67 3.48 3.50 4.00 3.51 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
ผ่าน 4.16 3.67 3.51 3.50 4.00 3.68 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
ผ่าน - 3.33 3.07 3.47 4.00 3.47 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ผ่าน - 3.33 3.29 4.00 3.00 3.54 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
ผ่าน - 2.33 1.77 2.75 1.00 2.21 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม ่

ผ่าน - 2.67 2.78 3.25 3.00 2.94 

10. หลักสูตรบัญชบัีณฑิต  

สาขาวิชาการบัญช ี
ผ่าน 4.21 3.67 3.96 3.75 4.00 3.87 

11. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
ผ่าน 4.87 2.33 2.74 3.50 2.00 3.15 

12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร 

ผ่าน 4.58 3.00 2.93 3.50 4.00 3.46 

13. หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ผ่าน 4.88 3.00 3.91 3.50 3.00 3.65 

คะแนนที่ได้ 3.41 

http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=142
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0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย   3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี  

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

แทนค่าการค านวณ 

 
44.29 

   = 3.41 
13 

ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 12 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร โดยในการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

ระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ปีการศึกษา 2561 มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 13 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่

คณะรับผิดชอบ และทั้ง 13 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุก

หลักสูตร จ านวน 44.29 คิดคะแนนที่ได้ 3.41 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
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ผลการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา และบรหิารจัดการ (สมศ.5.2) 

(คณะด าเนินการวิเคราะหข์้อมูลจากทุกหลักสูตรของคณะ และสรุปผลการปรับปรุงพัฒนาให้เห็นอย่าง

ชัดเจน) 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ท าให้คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทราบว่าจุดที่ควรพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ได้แก่ 

1. ด้านคุณภาพอาจารย์ 

1.1 ต าแหน่งทาวิชาการ 

1.2 ผลงานทางวชิาการ 

1.3 ผลงานวิจัยที่มกีารตพีิมพ์เผยแพร่ 

2. ด้านนักศึกษา 

2.1 การรับนักศึกษา 

2.2 การลาออก และตกออกระหว่างภาคการศกึษา 

 

1. ด้านคุณภาพอาจารย์  

 ในด้านคุณภาพอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง คณะฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง 

การรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาต าราวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  ในการด าเนิน

โครงการเป็นลักษณะให้ความรู้ ตอบข้อซักถามและตรวจผลงานเบื้องต้นในการผลิตผลงานวิชาการใน

รูปแบบของต ารา หรือหนังสอื โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาตา่งๆ และการด าเนนิการท ากิจกรรม

เป็นช่วง ไตรมาส 1 – ไตรมาส 4   ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะตอ้งเข้าเล่มสมบูรณ์ภายใน ไตรมาส 4 ทัง้นี้ โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า และช่วยกลั่นกรองเอกสารประกอบการสอน และต าราที่จะเข้า

สู่การประเมิน  

 นอกจากนีใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้ผลักดันให้คณาจารย์ได้เสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก (วช.) อีกทั้งคณะฯ ยังได้จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยตามศาสตร์ให้กับทุกหลักสูตร โดยจัดสรรให้หลักสูตรละ 

10,000 บาท และให้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ      

ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ใน TCI2 
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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 และปัญหาที่เกิดจาก

ตัวนักศึกษาเอง ท าให้นักศึกษาไม่มีเงินค่าลงทะเบียน และไม่เข้าช้ันเรียนท าให้เกิดการตกออกระหว่าง

ภาคการศกึษานั้น ในปีการศกึษา 2561 ทุกหลักสูตรพยายามจัดกิจกรรมเสริมทักษะผูเ้รียนมากขึ้น เพื่อ

ไม่ให้นักศึกษาถูกรีไทร์ จะเห็นได้จากจ านวนการรีไทร์ของนักศึกษาในทุ กหลักสูตรลดลงจากปี

การศกึษา 2560 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ค่าเฉลี่ย 44.29  3.41 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2561 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

9.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

10. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

12. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงนิการธนาคาร 

13. 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 64 

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 14.06 
64 

แทนค่าการแปลงคะแนน 

 
ร้อยละ 14.06 

x 5   = 1.76 คะแนน 
40 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศีกษา 2561 มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวมทั้งสิน้ จ านวน 64 

คน ซึ่งสามารถจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิปริญญาโท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 85.94 

และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 

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 21 ปี 8 เดอืน 1 

2 ดร. ภาวนิยี ์ ธนาอนวัช ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 6 ป ี 7 เดือน 1 

3 ผศ.ดร. วันทนา เนาวว์ัน ปริญญาเอก 10 มิ.ย. 37 25 ปี 1 เดอืน 1 

4 ผศ.ดร. พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ปริญญาเอก 27 ม.ค. 60 2 ปี 6 เดอืน 1 

5 ผศ.ดร. ภัทรนันท สุรชาตรี ปริญญาเอก 1 พ.ค. 55 7 ปี 2 เดอืน 1 

6 ดร. แสงจิตต ์ ไตแ่สง ปริญญาเอก 16 ก.ค. 55 7 ปี 0 เดือน 1 

7 รศ.ดร. อัจฉรา หลอ่ตระกูล ปริญญาเอก 1 ต.ค. 52 9 ปี 9 เดอืน 1 

8 ดร. เมธารัตน์ จันตะน ี ปริญญาเอก 2 ก.ค. 56 5 ปี 10 เดอืน 1 

9 ดร. อารมณ ์ เอี่ยมประเสริฐ ปริญญาเอก 1 ต.ค. 56 5 ปี 9 เดอืน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ  อาจารย์ประจ าที่ได้รับคุณวุฒปิริญญาเอก รวมทั้งสิ้น   9 

10 อาจารย์ กันทิมา มั่งประเสริฐ ปริญญาโท 16 ธ.ค. 36 25 ป ี 7 เดือน 1 

11 อาจารย์ กันยารัตน์ คงพร ปริญญาโท 1 ม.ิย. 41 21 ป ี 1 เดือน 1 

12 อาจารย์ ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล ปริญญาโท 30 มิ.ย. 41 21 ป ี 0 เดือน 1 
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ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ วันท่ีบรรจุ 
จ านวนปี

ที่ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น(คน) 

13 รศ. จติติมา อัครธิตพิงศ์ ปริญญาโท 20 ก.พ. 35 27 ปี 5 เดือน 1 

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

15 ผศ. นาตยา เกตุสมบูรณ์ ปริญญาโท 20 ก.ค. 41 21 ป ี 0 เดือน 1 

16 ผศ. นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม ปริญญาโท 16 ส.ค. 36 25 ป ี 11 เดือน 1 

17 รศ. ปราณี ตันประยูร ปริญญาโท 16 พ.ค. 18 44 ปี 2 เดือน 1 

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

19 อาจารย์ รุ่งเรือง ทองศรี ปริญญาโท 2 ก.ค. 33 29 ป ี 0 เดือน 1 

20 ผศ. สุมนา พูลผล ปริญญาโท 1 พ.ย. 32 29 ป ี 8 เดือน 1 

21 อาจารย์ เสาวลักษณ์ ชาติศรสีัมพันธ์ ปริญญาโท 7 พ.ย. 45 16 ป ี 8 เดือน 1 

22 อาจารย์ จันจิรา ดีเลิศ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ป ี 10 เดือน 1 

23 อาจารย์ ฉัตรชัย นิยะบุญ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ป ี 10 เดือน 1 

24 อาจารย์ ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

25 อาจารย์ ชุติมา นิ่มนวล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

26 อาจารย์ พวัสส์ อัครพัฒน์ก าชัย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

27 อาจารย์ ศุภลักษณ์ ศรวีิไลย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

28 อาจารย์ นภัสนันท์ ทองอนิทร์ ปริญญาโท 9 ก.ย. 56 5 ป ี 10 เดือน 1 

29 อาจารย์ ประพันธ์ แสงทองดี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

30 อาจารย์ พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 8 ป ี 0 เดือน 1 

31 อาจารย์ พิเชษฐ เนตรสว่าง ปริญญาโท 1 พ.ค. 55 7 ปี 2 เดือน 1 

32 อาจารย์ เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

33 อาจารย์ ภัทราพร จันตะนี ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 8 ป ี 0 เดือน 1 

34 อาจารย์ มรุต กลัดเจริญ ปริญญาโท 3 ม.ิย. 56 6 ป ี 1 เดือน 1 

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

36 อาจารย์ วีรพล น้อยคล้าย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

37 อาจารย์ วรปภา มหาส าราญ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 6 ป ี 7 เดือน 1 
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ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ วันท่ีบรรจุ 
จ านวนปี

ที่ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น(คน) 

38 อาจารย์ ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 10 ปี 2 เดือน 1 

39 อาจารย์ สมเกียรติ แดงเจริญ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 10 ปี 2 เดือน 1 

40 อาจารย์ สวิตา อยู่สุขขี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

41 อาจารย์ สินนีาถ วีระสวัสดิ์ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ป ี 10 เดือน 1 

42 อาจารย์ สิรพิร อินทสนธิ ์ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

43 อาจารย์ สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

44 อาจารย์ สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ปี 9 เดือน 1 

45 อาจารย์ สุดารัตน์ เกลีย้งสอาด ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ป ี 10 เดือน 1 

46 ผศ. อรกช เก็จพิรุฬห์ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 6 ป ี 7 เดือน 1 

47 อาจารย์ เอกพล วิงวอน ปริญญาโท 1 ก.พ. 56 6 ป ี 5 เดือน 1 

48 อาจารย์ อรรถพล วงศเ์ลิศวิริยะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 4 ปี 9 เดือน 1 

49 อาจารย์ ชาลีวัฒน์ จติต์โสภา ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 4 ปี 9 เดือน 1 

50 อาจารย์ ญาณศิา เผื่อนเพาะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 4 ปี 9 เดือน 1 

51 อาจารย์ วรรณิภา ใจดี ปริญญาโท 5 ม.ค. 58 4 ปี 6 เดือน 1 

52 อาจารย์ มณภัทร บุษปฤกษ ์ ปริญญาโท 2 ม.ีค. 58 4 ปี 4 เดือน 1 

53 อาจารย์ ชาญชัย เมธาวิรุฬห์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 4 ปี 0 เดือน 1 

54 อาจารย์ พิเนต ตันศริิ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 4 ปี 0 เดือน 1 

55 อาจารย์ ก าธร แจ่มจ ารัส ปริญญาโท 15 ธ.ค. 58 3 ป ี 7 เดือน 1 

56 อาจารย์ สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์ ปริญญาโท 1 เม.ย. 59 3 ป ี 3 เดือน 1 

57 อาจารย์ อมรา ดอกไม้ ปริญญาโท 15 ส.ค. 59 2 ปี 11 เดือน 1 

58 อาจารย์ ทรรศกิา ธานีนพวงศ์ ปริญญาโท 1 ก.พ. 60 2 ปี 5 เดือน 1 

59 อาจารย์ พัฒน์กมล อ่อนส าลี ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 2 ปี 3 เดือน  1 

60 อาจารย์ ณัฐรดา ไหมมาลา ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 2 ปี  3 เดือน  1 

61 อาจารย์ กวินภพ สายเพ็ชร์ ปริญญาโท 11 ก.ค. 60 2 ปี 0 เดือน 1 

62 อาจารย์ สรพล ขัตติยาสุวรรณ ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 2 ปี 0 เดือน 1 
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ที่ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ วันท่ีบรรจุ 
จ านวนปี

ที่ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น(คน) 

63 อาจารย์ นฤมล ญาณสมบัติ ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 0 ปี 10 เดือน 1 

64 อาจารย์ สุภลัคน์ จงรักษ์ ปริญญาโท 1 ส.ค. 61 0 ปี  11 เดือน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่ได้รับคุณวุฒปิริญญาโท รวมทั้งสิ้น  55 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้น  64 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ร้อยละ 14.06  1.76 

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 64 คน 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ 51 คน 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  3 คน 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

6 รวมอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 

 13 คน 

แทนค่าการค านวณ 

13 
x 100   = ร้อยละ 20.31 

64 

แทนค่าการแปลงคะแนน 

 
20.31 

x 5   = 1.69 คะแนน 
60 
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ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น จ านวน 64 

คน ซึ่งสามารถจ าแนกอาจารย์ประจ าคณะ ได้ดังนี ้อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 51 คน 

คิดเป็นรอ้ย 79.69 มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คนคิดเป็นรอ้ยละ 15.62 

และ รองศาสตราจารย์ จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 4.69 

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 27 ป ี 5 เดอืน 1 

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

3 รศ.ดร. อัจฉรา หลอ่ตระกูล ปริญญาเอก 1 ต.ค. 52 9 ปี 9 เดอืน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 3 

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

5 ผศ. นาตยา เกตุสมบูรณ์ ปริญญาโท 20 ก.ค. 41 21 ป ี 0 เดอืน 1 

6 ผศ.ดร. วันทนา เนาว์วัน ปริญญาเอก 10 มิ.ย. 37 25 ปี 1 เดอืน 1 

7 ผศ. สุมนา พูลผล ปริญญาโท 1 พ.ย. 32 29 ปี 8 เดือน 1 

8 ผศ. อรกช เก็จพิรุฬห ์ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 6 ปี 7 เดอืน 1 

9 ผศ. นันทนธิิ์ เอบิอิ่ม ปริญญาโท 16 ส.ค. 36 25 ปี 11 เดือน 1 

10 ผศ.ดร. ภัทรนันท สุรชาตรี ปริญญาเอก 1 พ.ค. 55 7 ปี 3 เดอืน 1 

11 ผศ. ภัทราพร จันตะนี ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 8 ปี 0 เดือน 1 

12 ผศ.ดร. พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ปริญญาเอก 27 ม.ค. 60 2 6 เดอืน 1 

13 ผศ. พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 8 ปี 0 เดือน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 9 

14 ดร. กิติมา ทามาลี ปริญญาเอก 1 พ.ย. 40 21 ป ี 8 เดือน 1 

15 ดร. ภาวินีย์ ธนาอนวัช ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 6 ปี 7 เดอืน 1 

16 ดร. แสงจิตต์ ไต่แสง ปริญญาเอก 16 ก.ค. 55 7 ป ี 0 เดอืน 1 

17 ดร. เมธารัตน์ จันตะนี ปริญญาเอก 2 ก.ค. 56 5 ปี 10 เดือน 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 ดร. อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ ปริญญาเอก 1 ต.ค. 56 5 ปี 9 เดอืน 1 

19 อาจารย์ กันทิมา มั่งประเสริฐ ปริญญาโท 16 ธ.ค. 36 25 ปี 7 เดือน 1 

20 อาจารย์ กันยารัตน์ คงพร ปริญญาโท 1 ม.ิย. 41 21 ปี 1 เดือน 1 

21 อาจารย์ ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล ปริญญาโท 30 มิ.ย. 41 21 ปี 0 เดือน 1 

22 อาจารย์ มณฑริา ชุมวรานนท์ ปริญญาโท 26 ก.ค. 36 26 ปี 0 เดือน 1 

23 อาจารย์ รุ่งเรือง ทองศรี ปริญญาโท 2 ก.ค. 33 29 ปี 0 เดือน 1 

24 อาจารย์ เสาวลักษณ์ ชาติศรสีัมพันธ์ ปริญญาโท 7 พ.ย. 45 16 ปี 8 เดือน 1 

25 อาจารย์ จันจิรา ดีเลิศ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ปี 10 เดือน 1 

26 อาจารย์ ฉัตรชัย นิยะบุญ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ปี 10 เดือน 1 

27 อาจารย์ ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

28 อาจารย์ ชุติมา นิ่มนวล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

29 อาจารย์ พวัสส์ อัครพัฒน์ก าชัย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

30 อาจารย์ ศุภลักษณ์ ศรวีิไลย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

31 อาจารย์ นภัสนันท์ ทองอนิทร์ ปริญญาโท 9 ก.ย. 56 5 ปี 10 เดือน 1 

32 อาจารย์ ประพันธ์ แสงทองดี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

33 อาจารย์ พิเชษฐ เนตรสว่าง ปริญญาโท 1 พ.ค. 55 7 ป ี 2 เดือน 1 

34 อาจารย์ เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

35 อาจารย์ มรุต กลัดเจริญ ปริญญาโท 3 ม.ิย. 56 6 ปี 1 เดือน 1 

36 อาจารย์ ฤดี เสริมชยุต ปริญญาโท 1 ต.ค. 52 9 ปี 9 เดือน 1 

37 อาจารย์ วีรพล น้อยคล้าย ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

38 อาจารย์ วรปภา มหาส าราญ ปริญญาโท 3 ธ.ค. 55 6 ปี 7 เดือน 1 

39 อาจารย์ ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 10 ปี 2 เดือน 1 

40 อาจารย์ สมเกียรติ แดงเจริญ ปริญญาโท 1 พ.ค. 52 10 ปี 2 เดือน 1 

41 อาจารย์ สวิตา อยู่สุขขี ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

42 อาจารย์ สินนีาถ วีระสวัสดิ์ ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ปี 10 เดือน 1 
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ท่ี ชื่อ –สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วันที่บรรจ ุ

จ านวน

ปีท่ี

ท างาน 

จ านวน

เดือน 

ที่ท างาน 

นับเป็น

(คน) 

43 อาจารย์ สิรพิร อินทสนธิ ์ ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

44 อาจารย์ สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

45 อาจารย์ สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา ปริญญาโท 1 ต.ค. 54 7 ป ี 9 เดือน 1 

46 อาจารย์ สุดารัตน์ เกลีย้งสอาด ปริญญาโท 2 ก.ย. 56 5 ปี 10 เดือน 1 

47 อาจารย์ เอกพล วิงวอน ปริญญาโท 1 ก.พ. 56 6 ปี 5 เดือน 1 

48 อาจารย์ อรรถพล วงศเ์ลิศวิริยะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 4 ป ี 9 เดือน 1 

49 อาจารย์ ชาลีวัฒน์ จติต์โสภา ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 4 ป ี 9 เดือน 1 

50 อาจารย์ ญาณศิา เผื่อนเพาะ ปริญญาโท 1 ต.ค. 57 4 ป ี 9 เดือน 1 

51 อาจารย์ วรรณิภา ใจดี ปริญญาโท 5 ม.ค. 58 4 ป ี 6 เดือน 1 

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

53 อาจารย์ ชาญชัย เมธาวิรุฬห์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 4 ป ี 0 เดือน 1 

54 อาจารย์ พิเนต ตันศริิ ปริญญาโท 1 ก.ค. 58 4 ป ี 0 เดือน 1 

55 อาจารย์ ก าธร แจ่มจ ารัส ปริญญาโท 15 ธ.ค. 58 3 ปี 7 เดือน 1 

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

57 อาจารย์ อมรา ดอกไม้ ปริญญาโท 15 ส.ค. 59 2 ปี 11 เดือน 1 

58 อาจารย์ ทรรศกิา ธานีนพวงศ์ ปริญญาโท 1 ก.พ. 60 2 ปี 5 เดือน 1 

59 อาจารย์ พัฒน์กมล อ่อนส าลี ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 2 ปี 3 เดือน  1 

60 อาจารย์ ณัฐรดา ไหมมาลา ปริญญาโท 18 เม.ย. 60 2 ปี  3 เดือน  1 

61 อาจารย์ กวินภพ สายเพ็ชร์ ปริญญาโท 11 ก.ค. 60 2 ปี 0 เดือน 1 

62 อาจารย์ สรพล ขัตติยาสุวรรณ ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 2 ปี 0 เดือน 1 

63 อาจารย์ นฤมล ญาณสมบัติ ปริญญาโท 17 ก.ค. 60 0 ปี 10 เดือน 1 

64 อาจารย์ สุภลัคน์ จงรักษ์ ปริญญาโท 1 ส.ค. 61 0 ปี  11 เดือน 1 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ าที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น  51 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้น  64 
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เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ร้อยละ 20.31  1.69 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) ค่ารอ้ยละที่มากกว่าร้อยละ 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 านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  27.47 : 1  

 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน  25:1 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES) ของหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร์ บัญช ีการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ = 27.47 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  

 

 

 

  ได้คะแนน  = 5 -  9.88     =  5 – 2.47 =  2.53  คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  

 ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      

มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขา

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์โดยมีค่าความแตกต่าง

จากเกณฑม์าตรฐานเท่ากับร้อยละ 9.88  ได้คะแนน 2.53 คะแนน 

 

 

 

=  
27.47 - 25 

X 100  = ร้อยละ 9.88 
25 

(ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก 2.3) 
                      4 

4 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน ร้อยละ 9.88  2.53 คะแนน 

รายการเอกสารอ้างอิง 

1.4(1) ตารางสรุปจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะในปีการศกึษา 2561 จ าแนกตาม

หลักสูตร 

1.4(2) ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 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 

 ข้อ 1.จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชวีิตแก่นักศกึษาในคณะ 

      คณะวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่

ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น การ

เรียน การลงทะเบียน การเพิ่มถอนรายวิชา การจัด

กิจกรรม พัฒนานักศึกษา และการขอรับทุนการศึกษา 

เป็นต้น พร้อมทั้งแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งนี้

คณะฯ ได้ แนะน าให้นักศึกษาของคณะฯ รู้จักและท า

ความคุ้นเคยกับ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 1.5-

1(1)  โดยคณะมีการให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ โดย

1.5-1 (1) ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 

และ 2/2561 

1.5-2 (2) แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา

นักศึกษา 

1.5-1(3) คู่มอือาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5-1(4) แบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการให้บริการของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5-1(5) ตัวอย่างการใหค้ าปรึกษาผา่นระบบ 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

จัดท าตารางการให้ค าปรึกษาเพื่อเปิดโอกาสใหอ้าจารย์

ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติ

ต่างๆ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 

รวมไปถึงปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักศึกษาทุกสัปดาห์

โดยผ่านแบบบันทึกการให้ค าปรึกษารายบุคคล  1.5-

1(2),  1.5-1(3) นอกจากนี้คณะฯ ยังมีรูปแบบการให้

ค าปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ โดยนักศึกษาสามารถ

ขอรั บ ค าป รึก ษ าผ่ าน  Social Network ขอ งแต่ ล ะ

หลักสูตร  

คณะฯ ยังมีบริการให้ค าปรึกษาผ่านสายตรง

คณะบดีใน Website ของคณะ 1.5-1(4), 1.5-1(5) แบบ

ขอรับค าปรึกษาแก่นักศึกษารายบุคคลใน website ของ

คณะฯ   

คณะฯ ได้จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษา ให้

นักศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล

การศึกษา และข้อมูลสถานภาพครอบครัว ลงใน

แบบฟอร์มที่คณะจัดให้ เก็บเป็นข้อมูลไว้กับอาจารย์ที่

ปรึกษาของแต่ละหลักสูตร 1.5-1(6) นอกจากนี้ คณะฯ 

ได้ จั ด โครงการปฐมนิ เทศนั กศึ กษา เมื่ อ วันที่  9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวการ

เรียน การแต่งกาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้ชีวิตในคณะฯ  

1.5-1(7) 

Social Network 

1.5-1(6) ทะเบียนประวัตินักศกึษา 

1.5-1(7) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาประจ าปี

การศกึษา 2561 
 

 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

      คณะวิทยาการจัดการ มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ 1.5-2(1) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
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เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน

และนอกหลักสูตร เช่น ข้อมูลรายวิชาที่เปิดให้ลงเบียน 

ข่าวสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของกองพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า /ฝ่ า ย ป ร ะช าสั ม พั น ธ์  ข้ อ มู ล ก า ร ให้

ทุนการศึกษา ข่าวประกาศรับสมัครงาน ข่าวสาร

กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ข่าวการประกวด

แข่งขันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ข่าวรับ

สมัครนักศึกษา สหกิจศึกษาของศูนย์ประสานงานสห

กิจศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูล ข่าวสาร จะเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์ และ

เว็บไซต์ของคณะ นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรของคณะยัง

มี ก า ร ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ ผ่ า น  Social Network เ ช่ น 

Facebook ของแต่ละหลักสูตรเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา และศิษย์

เก่า 1.5-2(1), 1.5-2(2), 1.5-2(3), 1.5-2(4), 1.5-2(5) 

1.5-2(2) เพจเฟสบุคคณะวิทยาการจัดการ 

1.5-2(3) หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 

1.5-2(4) บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะวิทยา 

การจัดการ 

1.5-2(5) ตัวอย่างหนา้ Facebook ของ

หลักสูตร 

 

 

 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา 

     คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 

ให้ กั บนั กศึ กษาที่ ก าลั งจะส า เร็จการศึ กษาในปี

การศึกษา 2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง

ประชุมอาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบ

การศึกษา โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

เรื่อง Resume Online เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนจบการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่

ดี ในการพัฒนาตนเองให้ เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน  เช่น  การเขียนใบสมัครงาน การ

1.5-3(1) เล่มรายงานผลการด าเนนิงาน 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนเิทศนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 ประจ าปี

การศกึษา 2561 

1.5-3(2) รายงานผลการปฏิบัติสหกิจศกึษา

ของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
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สัมภาษณ์งาน และให้ประสบการณ์จากวิทยากรที่เป็น

เกร็ดความรู้ ต่อการประกอบอาชีพ และยังเป็นการ

กระตุ้นให้นักศึกษา ที่ ก าลั งจะส าเร็จการศึกษามี

จิตส านึกที่ดีต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งผลจากการ

จัดโครงการนี้นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 1.5-3(1) 

      คณะวิทยาการจัดการ จัดใหม้ีรายวิชาสหกิจศึกษา

ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 

10 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการ

และประสบการณ์ท างานตรง โดยคณะได้ส่งนักศึกษา

ดั งก ล่ า ว ไป ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ ายั ง ส ถ าน 

ประกอบการดังนี้  

     1. บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) สุวรรณภุมิ 

จ านวน 1 คน    

     2. บริษัทสยาม ควอลีตี ้เวิร์ค จ ากัด จ านวน 1 คน  

     3. บริษัทเถ้าแก้น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 1 คน 

     4. บริษัทค้าเหล็กไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน      

5 คน  

     5. บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอยุธยา จ านวน 

2 คน  (1.5-3(2) 

 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

     คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินคุณภาพของ

การจัดกิจกรรมและการบริการ ดังนี้ 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

การใช้ชีวิตแก่นักศกึษาในคณะ คณะฯ ได้ประเมินความ

1.5-4(1) ผลการประเมินกิจกรรมด้านการให้

ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใชชี้วิตแก่

นักศึกษา 

1.5-4(2) ผลการประเมินกิจกรรมด้านการ
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พึงพอใจของนักศกึษาด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยได้ผลประเมินแต่ละ

หลักสูตรเฉลี่ย 3.94 ในระดับมาก 1.5-4(1) 

2. การให้ ข้ อ มู ล ขอ งหน่ วย งานที่ ให้ บ ริก าร 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา คณะได้ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยได้ผลประเมิน 3.83 ใน

ระดับมาก 1.5-4(2) 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 ซึ่งเป็นภาคเรียนสุดท้าย

ก่อนจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลก

อาชีพ ให้นักศึกษามีความตระหนักรู้และเพิ่มทักษะแก่

นักศึกษาก่อนไปท างานจริง แก่นักศึกษาช้ันปีที่  4 

คณะฯ ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรม โดยได้ผลประเมิน 4.31 ใน

ระดับดี 1.5-4(3) 

ให้บริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่

นักศึกษา 

1.5-4(3) ผลการด าเนินงานกิจกรรมเตรียม

ความพรอ้มสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนเิทศ

นักศึกษา ช้ันปีที่ 4  

 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อ

ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศกึษา 

คณะวิทยาการจัดการ น าผลการประเมินจากข้อ 4 

มาปรับปรุงดังน้ี 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ คณะฯ ได้ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาแล้วพบว่า ผลประเมินแต่ละหลักสูตร

เฉลี่ย 3.94 ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายประเด็นพบ

ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ มีรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่หลาย

ช่องทาง 

1.5-5(1) ผลการประเมินกิจกรรมบริการให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและการใชชี้วิตแก่

นักศึกษาในคณะ 

1.5-5(2) ผลการประเมินกิจกรรมการให้

ข้อมูลของหนว่ยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.5-5(3) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน
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2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา คณะได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา โดยได้ผลประเมิน 3.83 ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ

พิจารณารายประเด็นพบปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ ความ

รวดเร็วของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 21 พฤษภาคม 

2562 ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง ซึ่งเป็นภาค

เรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ให้นักศึกษามีความตระหนักรู้และ

เพิ่มทักษะแก่นักศึกษาก่อนไปท างานจริง แก่นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 คณะฯ ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมนิความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรม โดยไดผ้ลประเมนิ 4.31 ในระดับ

ดี ซึ่งเมื่อพิจารณารายประเด็นพบปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ

สถานที่มีความคับแคบ  

4. คณะฯ ได้น าผลการประเมินทั้ง 3 กิจกรรมมา

ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล ความ

รวดเร็วในการให้ข้อมูล และสถานที่ที่คับแคบ โดยน าเข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อให้ที่ประชุม

รับทราบและหาแนวทางข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุง 

โดยในมตทิี่ประชุมเสนอแนวทาง ดังน้ี 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ข้อมูลกับนักศึกษา

ผ่านทางอาจารย์ที่ ปรึกษา คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา และหัวหน้าหมู่เรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึง

ข้อมูลอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เลือกสถานที่จัดงานที่มี

ความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 1.5-5(1), 1.5-5(2), 

1.5-5(3), 1.5-5(4) 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนเิทศนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 

1.5-5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครัง้ที่

5/2562 วันที่ 5 มถิุนายน 2562 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

       คณะวิทยาการจัดการ มีการให้ข้อมูลและความรู้

ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ เก่า ในรูปแบบต่างๆ โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้

ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดย

ผ่านทางเว็บไซต์คณะ (http://management.aru.ac.th) 

นอกจากนี้ในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 

ได้มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

ผ่านเพจ  Facebook ของคณะ และหลักสูตรของคณะ

วิทยาการจัดการ 1.5-6(1), 1.5-6(2) 

1.5-6(1) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

1.5-6(2) เพจ Facebook ของคณะ และ

หลักสูตร 

 

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 

 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

     คณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามี

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

การศึกษา 2561 (ประจ าปีงบ ประมาณ 2562) 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ประจ าปี

การศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี ้

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

   1. คณะฯ ได้มีการจัดท าแบบสอบถามนักศึกษาช้ันปี 

ที่  1 ที่ ร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2560 เพื่ อ

สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงในการจัด

กิจกรรมปีต่อไป  

   2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะ

ผู้น าและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ โดยน าข้อมูลที่มีการเก็บแบบสอบถามจาก

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มาเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัด

กิจกรรมต่อไป 

   3. คณ ะกรรมการฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา คณ ะ

วิทยาการจัดการ มีการประชุม โดยน าข้อมูลจากการ

เก็บแบบสอบถามของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากการสัมมนา

เชิงปฏิบั ติการภาวะผู้น าและนันทนาการ สโมสร

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และข้อมูลจากการสรุป

ท้ายกิจกรรม เพื่อน าข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ปัจจัย

ความส าเร็จและปัญหา อุปสรรค อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมการส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

คณะวทิยาการจัดการ  

1.6-1(2) เล่ ม รายงานผลการด า เนิ น งาน

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้น าและ

นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ วันที่  23 – 25  พฤษภาคม 2561       

ณ บ้านดอกไม้รีสอร์ทจันจิรา ต.หินเหล็กไฟ       

อ.หัวหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

1.6-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า  ค รั้ งที่  5/2562 วั น ที่  5 

มิถุนายน พ.ศ. 2562  การก าหนดงบประมาณ 

แผนพัฒนานักศึกษาและการจัดกิจกรรม 

 

 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

(1) คุณธรรมและจริยธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท าแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้ด าเนินกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

ให้ครบถ้วน ดังนี ้1.6-2(1), 1.6-2(2) 
 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู) ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันที่ 16 สิงหาคม  2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมมะ 

แต่งชุดไทย” เมื่อวันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ 

อาคารเจา้พระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 1.6-2(3) 
 

(2) ด้านความรู้ 

1. กิจกรรมปฐมนิ เทศนั กศึ กษาและประกั น

คุณภาพนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 1.6-2(4) 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม

1.6-2(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ  

1.6-2(2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

(งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2562  

1.6-2(3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอบรม

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

ศลิปวัฒนธรรม 

1.6-2(4) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

ปฐมนิ เทศนั กศึ กษาและประกั นคุณ ภาพ

นักศึกษาใหม่ คณะวทิยาการจัดการ 

1.6-2(5) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนเิทศนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 

1.6-2(6) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและ

นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ  

1.6-2(7) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

อบรมหลักพื้นฐานด้าน คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 

1-2 สิงหาคม 2561  

1.6-2(8) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

อาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา 1.6-2(5) 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและ

นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

ระหว่างวันที่  5 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้าน

ดอกไม้รีสอร์ทจันจิรา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.

ประจวบคีรขีันธ์ 1.6-2(6) 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 14” (รับน้อง

เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น) ในวันที่ 22 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 1.6-2(7) 

2. กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะ “MS Star 

Challenge 2018”  วั น ที่  19 กั น ย า ย น  2561 ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1.6-

2(8) 

3. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการครั้งที่ 4  

โดยจัดการแข่งขันฟุตซอล ระหว่างทีมของสาขาต่างๆ 

ภายในคณะวทิยาการจัดการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 

2561 ณ  โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา 1.6-2(9) 

4. กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา “114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-27 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 1.6-2(10) 

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา ช้ันปีที่ 4  

1.6-2(6) www.ms.aru.ac.th 

1.6-2(7) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 14” (รับน้อง

เชงิสรา้งสรรค ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

1.6-2(8 ) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม

ประกวดดาวเดือนคณะ “MS Star Challenge 

2018” 

1.6-2(9) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกีฬา

สัมพันธ์วิทยาการจัดการครั้งที่ 4  โดยจัดการ

แข่งขันฟุตซอล ระหว่างทีมของสาขาต่างๆ 

ภายในคณะวทิยาการจัดการ 

1.6-2(10) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “114 ปี 

ศรอียุธยาเกมส์”  

1.6-2(11) รายงานผลการด าเนินกิ จกรรม

วิทยาการจัดการอาสา ท าความดีเพื่อชุมชน 

ครั้งที่ 1  

1.6-2(12) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอาสา

พัฒนาท้องถิ่น 

1.6-2(13) เล่มรายงานผลการด าเนนิกิจกรรม 

อบรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม 

Microsoft Word, Microsoft Excel แ ล ะ  Power 

Point)  

1.6-2(14) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม

อบรมปรับพืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ  

1.6-2(15) เล่มรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
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5. กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 25-27 

ธันวาคม 2561 ณ โรงเรยีนรวัดค าหยาด ต.ค าหยาด อ,

โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1.6-2(11) 

6. กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสา ท าความดีเพื่อ

ชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ วัดชุม

พล ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี 

อยุธยา 1.6-2(12) 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

( โป ร แ ก ร ม  Microsoft Word, Microsoft Excel แ ล ะ 

Power Point) ระหว่างวันที่  11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 

2561 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

1.6-2(13) 

     2.  กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ป รั บ พื้ น ฐ า น ด้ า น

ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.6-2(14) 

     3. กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

ระหว่างวันที่  1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร

เจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 1.6-2(15) 

อบรมปรับพืน้ฐานดา้นคณิตศาสตร ์ 

 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

     คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้

และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

เมื่ อ วันที่  9 กรกฎาคม พ .ศ . 2561 ณ  หอประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาและประกันคุณภาพนักศึกษาใหม่ 

1.6-3(1) เล่มรายงานผลการด าเนินการจัด

กิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาและประกัน

คุณภาพนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ  

ปีการศึกษา 2561 
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คณะวิทยาการจัดการ โดยเชิญวิทยากรมาอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่

นักศึกษา 1.6-3(1) 

 ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินผลความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้ง 16 กิจกรรม ดังนี้ 

     - กจิกรรมประกวดดาว-เดือน “MS Star Challenge 

2018” มีผลการประเมิน ร้อยละ 85.50 

     - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 มี

ผลการประเมิน ร้อยละ 85.00 

     - กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม มีผลการประเมิน ร้อยละ 85.40 

     - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “114 ปีศรีอยุธยาเกมส์” มีผลการ

ประเมิน ร้อยละ 86.4 

     - กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น มีผลการประเมิน 

ร้อยละ 94.60 

     -  กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาท าความดีเพื่อ

ชุมชน ครั้งที่ 1 มีผลการประเมิน ร้อยละ 87.00 

     -  กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน ร้อยละ 85.80 

     -  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ช้ันปีที่ 4 มีผลการประเมิน ร้อย

ละ 86.20 

     -  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและ

นันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีผล

1.6-4(1) เล่ มแผนพัฒ นานักศึกษา คณ ะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.6-4(2) เล่มรายงานผลการจัดกิจกรรมทุก

กิจกรรม  

1 . 6 -4 (3)  เ ล่ ม ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
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การประเมนิ ร้อยละ 94.40 

     -  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประกันคุณภาพ

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน 

ร้อยละ 88.20 

     -  กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

(English Camp) มีผลการประเมิน ร้อยละ 85.80 

     -  กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ มี

ผลการประเมิน ร้อยละ 88.80 

     -  กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มี

ผลการประเมิน ร้อยละ 85.80 

     -  กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์  สืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น มีผลการประเมิน (ยังไม่ได้ด าเนินการจัด

กิจกรรมภายในรอบการประเมิน) 

     -  กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาท าความดีเพื่อ

ชุมชน ครั้งที่ 2 มีผลการประเมิน ร้อยละ 87.00 

     -  กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู คณะวิทยาการ

จัดการ) มีผลการประเมิน (ยังไม่ ได้ด าเนินการจัด

กิจกรรมภายในรอบการประเมิน) 

      ซึ่งหลังจากประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้ว ได้น า

ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น แ ต่ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหา แล้วน าผลจากการประชุม มาวางแผน ปรับปรุง

การจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  1.6-4(1), 1.6-

4(2), 1.6-4(3) 

 ข้อ 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

1.6-5(1) เล่มแผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยา 

การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561  
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นักศึกษา ดังนี้ 1.6-5(1), 1.6-5(2) 

วัตถุประสงค์ของแผน 

     1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ (TQF) 

     2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

     1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา คณะวิทยาการ

จัดการ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครบ

ทุกด้าน 15 กิจกรรม 

     2. มีการพัฒนาให้นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบ

ทุกด้าน 15 กิจกรรม 

     3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมในภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 

85 

   คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา มีการประชุมประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มติที่ประชุม คือ สามารถด าเนินกิจกรรมครบทุก

กิจกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ ง

สามารถบรรลุตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนด้วย 

1.6-5(2) เล่มรายงานผลการด าเนินงานจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรม 

 

 

 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

      คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้มีการน าผลการ

1.6-6(1)  เล่มรายงานผลการด าเนินงานจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรม 
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ประเมินการจัดกิจกรรมมาทบทวนในแต่ละด้าน  โดยมี 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาหรืออุปสรรค และร่วมกันเสนอแนว

ทางการปรับปรุง/แก้ไข เพื่อปรับปรุงรูปแบบของการจัด

กิจกรรม และปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ของคณะ

วิทยาการจัดการในปีการศกึษาถัดไป 

     1)  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะก วด ด า ว -เดื อ น  “MS Star 

Challenge 2018”  

     2) กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 

     3) กิจกรรมอบรมคุณธรรม จรยิธรรมและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม มีผลการประเมิน  

     4) กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “114 ปีศรีอยุธยาเกมส์” 

     5) กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

     6) กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาท าความดีเพื่อ

ชุมชน ครั้งที่ 1  

     7) กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 

     8) กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ โลกอาชีพและ

ปัจฉิมนเิทศนักศึกษา  ช้ันปีที่ 4 

     9) กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและ

นันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 

     10) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประกันคุณภาพ

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 

     11) กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

(English Camp)  

     12) กิจกรรมอบรมปรับพืน้ฐานดา้นคณิตศาสตร์  

     13) กิจกรรมอบรมปรับพืน้ฐานดา้นคอมพิวเตอร์  

     14) กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์  สืบสานภูมิ

1.6-6(2) รายงานการประชุมกรรมการฝ่าย

กิจการนักศึกษา ครั้ งที่  7 /2562 วันที่  22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1.6-6(3) ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 

2561 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ปัญญาท้องถิ่น 

     15) กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาท าความดีเพื่อ

ชุมชน ครั้งที่ 2  

     16) กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู คณะวิทยาการ

จัดการ)  
กิจกรรม

ท่ี 
ประเด็น/ขอ้เสนอแนะ 

แนวทาง 

การปรับปรุง/แก้ไข 

1 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- การมีส่วนรว่มของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการประกวดดาวเทียม 

น่าจะสนุกกว่านี้ 

- ใช้ระยะเวลานานเกินไป ไม่

เป็นไปตามก าหนดการ 

 

จากที่ประชุม 

- ให้ ที ม ส โม ส รฯคิ ด

กิจกรรมที่ได้ให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่ม

มากขึ้น ก าหนดเกณฑ์

การประกวดโดยให้ใช้

เวลาที่กระชับ 

2 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- การเตรียมความพร้อมใน

การปฐมพยาบาล 

- การประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะ 

-  

จากที่ประชุม 

- เพิ่มจุดพยาบาล 

- เ พิ่ ม ก า ร

ประชาสัมพันธ์ให้มาก

ขึน้โดยผ่านทุกช่องทาง 

3 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- สถานที่ 

ข้อเสนอแนะ 

-  

 

จากที่ประชุม 

- ประชุมวางแผนเลือก

สถานที่ให้เหมาะสมและ

หรือเพิ่มพัดลมช่วงการ

อบรมถ้าไม่ไดจ้ัดในห้อง

แอร์ 

4 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- สถานที่ในการฝึกซ้อมกีฬา 

ข้อเสนอแนะ 

-  

จากที่ประชุม 

- ประสานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการจองใช้

สนามในการฝึกซ้อม 

5 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- อุปกรณ์ในการท าจิตอาสา 

ข้อเสนอแนะ 

-  

 

จากที่ประชุม 

- ให้ ส โมสรฯส ารวจ

สถานที่ท ากิจกรรมก่อน

เพื่ อ เต รียมอุปกรณ์ที่

เหมาะสมกับงาน 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

6 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

-  

 

จากที่ประชุม 

- เ ลื อ ก ส ถ า น ที่ ที่

เหมาะสมกับจ านวน

นั ก ศึ ก ษ า ใน ก า รจั ด

กิจกรรม 

7 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- การประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะ 

-  

 

จากที่ประชุม 

- เพิ่มงบประมาณและ

เพิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ที่

หลากหลาย 

8 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- เนือ้หาการบรรยาย 

ข้อเสนอแนะ 

- เป็นกิจกรรมที่ดีสุดๆ 

- สนุกมาก 

- อยากให้มีกิจกรรมแบบนีอ้กี 

- อยากให้มีอาหารกลางวัน

และอาหารว่างเลี้ยง 

จากที่ประชุม 

- เ พิ่ ม เ นื้ อ ห า ที่

เ ห ม า ะ ส ม ใ ห้ กั บ

นั ก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ รุ่ น

เพื่ อ ให้ ต รงกั บค วาม

ต้องการของนักศึกษา

มากย่ิงขึน้ 

9 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- สถานที่จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

- เสริมด้านระยะเวลาควรจัด

ให้มากกว่านี้ 

 

จากที่ประชุม 

- หาสถานที่ที่เหมาะสม

กั บ กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ

ค านึ งถึ งงบประมาณ 

รวมถึงวางรูปแบบการ

จัดกิจกรรมให้เหมาะสม 

10 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- ล าดับ/ขั้นตอน/รูปแบบการ

จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

- เป็นกิจกรรมที่ดีที่สุด 

- สนุกมาก 

- อยากให้มีกิจกรรมแบบนีอ้กี 

- อยากให้มีอาหารกลางวัน

และอาหารว่างเลี้ยง 

จากที่ประชุม 

- ให้สโมสรนักศึกษา

ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมเพื่อน าเสนอ

ต่ อ ค ณ ะ ก ร รม ก า ร

กิจการนักศึกษาได้ให้

ข้อเสนอแนะเพื่อความ

สมบูรณ์ 

11 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- สื่อ 

- ระยะเวลา 

ข้อเสนอแนะ 

จากที่ประชุม 

- ป รั บ สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ น

กิจกรรมคร้ังถัดไป และ

ควรใช้ เวลาที่ ก ระชับ
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

- เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ 

- ควรเลิกเร็วกว่านี้ 

 

แ ล ะส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

เ นื้ อ ห า เ พื่ อ เ พิ่ ม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง

กิจกรรม 

12 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- สื่อ/เอกสาร 

ข้อเสนอแนะ 

- ขอเวลาพักระหว่างเรียน 

- ใชเ้วลาคุ้มค่ามาก 

 

จากที่ประชุม 

- ป ระส าน วิ ท ยาก ร

เรื่องสื่อเพื่อให้มีรูปแบบ

ตรงกับความต้องการ

ข อ งนั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ

ประสานกับวิทยากร

เพื่อเพิ่มเวลาในการพัก

ระหว่างเรียน 

13 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรเลี้ยงอาหารกลางวัน 

- เย่ียมยอดมาก 

จากที่ประชุม 

- ส อ บ ถ า ม จ า ก

นักศึกษาเพื่อวางแผน

จัดกิจกรรม ส่วนเร่ือง

อ า ห า ร ก ล า ง วั น ให้

พิ จ า ร ณ า จ า ก

งบป ระม าณ ที่ ได้ รั บ

จัดสรร 

14 
ช่วงรับการประเมิณยังไม่ได้จัด

กิจกรรม 

จากที่ประชุม 

- 

15 

ประเด็นจากแบบสอบถาม 

- อุ ปกรณ์ ในการท าค วาม

สะอาด 

ข้อเสนอแนะ 

-  

 

จากที่ประชุม 

- สอบถามจากผู้เข้าท า

กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ จ ะ ได้

จัด เต รียมอุปกรณ์ ให้

เพียงพอและเหมาะสม 

16 
ช่วงรับการประเมิณยังไม่ได้จัด

กิจกรรม 

จากที่ประชุม 

- 

 

     ซึ่งมีประเด็นปัญหา ได้แก่  ควรมีอาหารกลางวัน

เลี้ยง ควรเลิกเร็วกว่านี้ 

 จากประเด็นปัญหาต่างๆ ได้น าเข้าที่ ประชุม

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อหาแนวทางใน
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การจัดกิจกรรมที่ลดปัญหาในการจัดกิจกรรม และ

วางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เช่น พิจารณาการตั้ง

งบประมาณที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง พิจารณากิจกรรม

แตล่ะกิจกรรมใหม้ีความเหมาะสม เป็นต้น 

นอกจากการประเมินความพึ งพอใจในแต่ละ

กิจกรรมแล้ว คณะได้มีให้นักศึกษาท าแบบส ารวจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เพื่อน าผลจากแบบส ารวจมาตัดสินใจวางแผนการจัด

กิจกรรมในรอบหนา้ด้วย  1.6-6(1), 1.6-6(2), 1.6-6(3)     

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ   5 คะแนน 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะวทิยาการจัดการ มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ดี 

2. คณะวทิยาการจัดการ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ที่ดี 

3. คณะวิทยาการจัดการ มรีะบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และมีห้องสมุด อุปกรณ์

การศกึษา และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

4. คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาตาม

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

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 

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

     คณะวิทยาการจัดการจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อ

เป็นการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหารงานวิจัยของคณะโดยได้จัดท าฐานข้อมูล 

ดังนี้  

      1. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยในคณะ 

      2. จัดท าฐานข้อมูลประกาศการได้รับทุนจากที่

ต่างๆ ของอาจารย์ในคณะ เชน่  

 - ทุนคณะ 

 - ทุน สวพ. 

 - ทุน วช. 

 - ทุนภายนอก 

      3. จัดท าฐานข้อมูลแหล่งค้นคว้าต่างๆ โดยท า Link 

การสืบค้นผ่าน Web คณะวิทยาการจัดการ และยังมี

ห้องสมุดคณะที่เป็นห้องคลีนิกการวิจัยเพื่อประชุมและ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยของอาจารย์ใน

คณะ 

       4. จัดท าฐานข้อมูลวารสาร เนื่องจากคณะวิทยา 

การจัดการมีฐานข้อมูลวารสารที่ เป็น TCI2 จึงมีการ

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวารสารตลอดเวลาเพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งระบบสารสนเทศนี้ มีไว้ให้นักวิจัย 

และบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและน าไปใช้

ประโยชน์ได้ (2.1-1(1))   

     นอกจากนี้นักวิจัย ยังสามารถใช้ระบบสารสนเทศ

ผ่านเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ 2.1-1(2) อีกทั้งยังมีระบบ

2.1-1(1) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

คณะวทิยาการจัดการ 

2.1-1(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 61 

 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

สารสนเทศเพื่อ อ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ ใน

ด้านการประชาสัมพันธ์การให้ทุน สนับสนุนเกี่ยวกับการ

วิจัยของคณะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์ 

ผลงานวิจัย การแสดงข้อมูลรายชื่อ วารสารวิชาการที่

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2    

 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting  

professor) 

     1. มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการมีการ

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยมี

การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อท าหน้าที่ก ากับ

ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวิจัย เป็นศูนย์ให้

ค าปรึกษา และสนับสนุนงานวิจัยในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ท าหน้าที่ก ากับและ

ติดตามการบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะนอกจากนี้

คณะวิทยาการจัดการยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัยของคณะ เพื่อให้ค าปรึกษาและเป็น

ช่องทางให้คณาจารย์ที่พัฒนางานวิจัยของคณะได้

ติดต่อสื่อสาร โดยมีห้องนวัตกรรม เพิ่อใช้ในการประชุม

การปฏิบัติงานวิจัย รวมทั้งห้องเสวนาเพื่อระดมความคิด 

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) บันทึกข้อตกลงความรว่มมอืด้าน

งานวิจัยกับ มรภ.เทพสตรี 

2.1-2(7) โครงการประชุมวิชาการ“วิทยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ที่ 8” 

2.1-2(8) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

คณะวทิยาการจัดการ  

    - ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม – 

สิงหาคม 2561  
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

2.1-2(1) อีกทั้ งคณ ะวิทยาการจัดการ  ได้ จัด ให้มี

ห้องสมุดประจ าคณะตามปกติโดยทั่วไปและห้องสมุด

รวมแล้ว คณะฯ ยังจัดให้มีห้องสมุดวิจัยเพื่อการค้นคว้า 

และยังเป็นที่รวบรวมผลงานของอาจารย์ และนักวิจัยใน

คณะโดยเฉพาะ 2.1-2(2) 

   2.) นักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย

ผ่านห้องสมุดของในแต่ละพื้นที่ตลอดจนส านักวิทย

บริการ ได้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ผา่นทางเว็บไซด์ 2.1- 

2(3) รวมทั้งนักวิจัยสามารถค้นคว้า แหล่งค้นคว้าข้อมูล

และฐานข้อมูล งานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้

เชน่กัน 2.1- 2(4)   

  3.) นักวิจัยสามารถหาข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิจัยทั้งข้อมูลด้านแหล่งทุนภายในและภายนอก

ข้อมูลงานวิจัยและผลงานที่ผ่านมาข้อมูลด้านแหล่ง

เผยแพร่งานวิจัยข้อมูลด้านการ ส่งเสริมงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์และจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรรวมทั้งข้อมูล 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยจากเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2.1-

2(4) และเว็บไซด์ของคณะวิทยาการจัดการ 2.1-2(5) 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอ านวย ห้องคลินิกวิจัยจัดให้มี

สถานที่อ านวยความสะดวกให้นักวิจัยพร้อมเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ที่นักวิจัยสามารถมาใชง้านได้ 

    4.) คณะวิทยาการจัดการได้มีการท าบันทึก ข้อตกลง

ความร่วมมือเครือข่ายวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี จ.ลพบุรี 2.1-2(6) และในส่วนของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ก็ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

กลุ่มศรีอยุธยาส าหรับการแลกเปลี่ยน ข่าวสารการวิจัย 

    - ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561  

    - ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2562  
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

การท ากิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเผยแพร่ผลการวิจัย

เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชนใ์นสังคม  
   5.) คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการประชุม

วิชาการ “วิทยาการจัดการ ครั้งที่  8” เมื่อวันที่  17 

สิงหาคม 2561 และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าคณะ 

ตีพมิพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  

    - ปทีี่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2561  

    - ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561  

    - ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

(2.1-2(7), 2.1-2(8)) 

 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

   มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณรายได้ เป็นทุนวิจัยให้กับ     

คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการบริหารจัดการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาการจัดการ     

ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยให้แต่ละ

สาขาวิชาได้พัฒนางานวิจัยตามศาสตร์ของตนเอง     

โดยจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาละ 10,000 บาท 

รวมเป็นทุนวิจัยทั้ งสิ้น 130,000 บาท  (2.1-3(1) ,    

2.1-3(2)) นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนายังได้

ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย

มายังคณะเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ

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

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ เป็ นทุ นวิจัย จากกองทุ นวิจั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับการ

2 .1-3 (1) แผนการใช้จ่ าย งบ  ประมาณ

รายจ่าย (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 คณะวทิยาการจัดการ 

2.1-3(2) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการท า

วิ จั ย คณ ะวิท ย าก ารจั ด ก าร  ป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

2.1-3(3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1-3(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2561 

2.1-3(5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณา

ข้ อ เสนอ โค รงก ารวิ จั ย เพื่ อ จั ด ส รรทุ น
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จัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยทั้งสิ้น 169,000 บาท (2.1-3(5) 

และสถาบันอยุธยาศึกษา ยังได้ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน

วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยมายังคณะเพื่อจัดท าข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณเป็นทุนวิจัยทั้งสิน 240,000 บาท 

จ านวน 8 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (2.1-3(6)) 

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ได้เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จ านวน 2,000,000 บาท 

และไดร้ับการจัดสรรทุน ปี 2561 (2.1-3(7)) 

นอกจากนี ้อาจารย์ชเนตตี จาตุรนตร์ัศมี ได้ รับ จัดสรร

ทุนวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยววิถีชาวนาเส้นทางสายน้ า

คลองจิกเพื่อพลิกฟื้นวิถี ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

ต า บ ล ค ล อ ง จิ ก  อ า เภ อ บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา จ านวนเงิน 500,000 บาท จาก 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น (2.1-3(8)) และได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุน

การวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ผ่านการประเมินผล

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ  (วช.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรทุน

สนับสนุนวิจัยทั้งสิ้น 99,000 บาท (2.1-3(9)) รวมเป็น

เงิน 3,138,000 บาท ซึ่งในการพิจารณาจัดสรรเงิน

งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยนั้น คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการได้เข้าร่วมในการพิจารณาจัดสรรทุนร่วมกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย จ า ก ก อ งทุ น วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

2.1-3(6) ประกาศสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการรวบรวม

ข้อมู ลประวัติ ศาสตร์ท้ อ งถิ่ น  ป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

2.1-3(7) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

บ ริ ษั ท  บิ๊ ก ซี  ซู เป อ ร์ เซ็ น เต อ ร์  จ ากั ด 

(มหาชน)   

21-3(8 ) สัญญ ารับทุ นอุดหนุนการวิจั ย 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัย

เพื่อท้องถิ่น  

2.1-3(9 ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณา

จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(วช.) 

 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรอืการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 
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   ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นั้น คณะวิทยาการ

จัดการ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 

อีกทั้งยังสนับสนุนให้คณาจารยืในคณะสามารถตีพิมพ์/

เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิทยาการจัดการ

ปริทัศน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัมนางานวิจัย และตีพิมพ์ใน

วารสารของคณะ (TCI2)     

   น อ ก จ าก นี้ ม ห า วิ ท ย าลั ย ได้ จั ด ท า ป ร ะก าศ 

มหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน

บุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ 2.1-4(1)และ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ

จ่ าย เงิ น ส นั บ สนุ น ก ารตี พิ ม พ์ บ ท ค วา ม วิ จั ย ใน

วารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2.1-

4(2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ TCI ฐาน 2 โดยถ้าเป็น

บทความวิจัย จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเรื่องละ 

4,000 บาท และบทความวิชาการเรื่องละ 2,000 บาท 

ส่วนผลงานวิชาการ   ระด้บนานาชาติได้รับงบประมาณ

สนับสนุนเรื่องละ 30,000 บาท   นอกจากนี้คณะ

วิทยาการจัดการยังมีการ สนับสนุนงบประมาณในการ

เผยแพ ร่ ผล งานวิ จั ย  ทั้ งนี้ ในปี ก ารศึ ก ษ า 256 1 

คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการได้มรีับการสนับสนุน

งบประมาณในการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ 2.1-4(3), 

2.1-4(4), 2.1-4(5)  

 

2 .1-4 (1 ) ป ระกาศมหาวิทยาลั ย ฯ เรื่ อ ง

หลักเกณฑ์ การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อ

ไปเสนอผลงานทางวชิาการ  

2 .1-4 (2 ) ป ระก าศมห าวิ ท ย าลั ย เรื่ อ ง

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ  

2.1-4 (3 ) แผนการใช้จ่ าย งบ  ป ระมาณ

รายจ่าย (งบบ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

2.1-4(4 ) แ ผนป ฏิ บั ติ ร าชก ารป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1-4(5) วารสารวิทยาการจัดการวิชาการ 

วิทยาการจัดการปริทัศน ์ 

  - ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม – สิงหาคม 

2561  

    - ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561  

    - ปี ที่  2 1 ฉบั บที่  1  เดือนมกราคม  – 

มิถุนายน 2562 
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 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน  

ยกย่องอาจารย์/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดเีด่น 

     คณะวิทยาการจัดการได้จัดท าแผนการใช้จ่าย(งบ 

บกศ.) (21.-5(1)) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 1 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่ อให้ได้รับ     

การตีพิมพ์เผยแพร่ โครงการสนับสนุนการจัดท าวิจัย 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทางด้านการวิจัยและ

คณะฯ ได้ส่งรายชื่อคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการพิจารณา

คัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 

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

โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบ

เกียรติบัตรให้กับนักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัย

และบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 คือ 1) ผศ.ดร.วันทนา  

เนาว์วัน 2) ผศ.อรกช  เก็จพิรุฬห์ 3) อาจารย์ญาณิศา  

เผื่อนเพาะ 4) อาจารย์พวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย ทั้งนี้ทาง

คณะได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยดีเด่น และด าเนิน 

การน าขึ้นเว็บไซต์ ของคณะวิทยาการจัดการ (2.1-5(3) 

, (2.1-5(4) 

2.1-5(1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

(งบบ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการ

จัดการ  

2.1-5(2) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

นักวิจัยดีเด่นเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก

และเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 

2561 

2.1-5(3) เกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นประเภทมี

บทความวิจัยและบทความวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ 

2.1-5(4) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

 

 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินตามระบบที่ก าหนด 
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     คณะวิทยาการจัดการมีการวางระบบงานด้านการ

วิจัยและกลไกด้านการวิจัยโดยติดตามการประชา 

สัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยาและน าข่าวสารมาน าเสนอบน

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ (2.1-6(1))เรื่อง ทรัพย์สิน

ทางปัญญาสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางลขิสิทธิ์ 

1. ขั้นตอนการขอจดอนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา (2.1-6(2)) 

2. ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (2.1-6(3)) 

3. ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (2.1-6(4)) 

    ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้มอบหมายให้รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้ประสานงานกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคอยอ านวยความสะดวก

ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ต้องการขอ

จดอนุสิทธิบัตร ขอจดลิขสทิธิ์ หรอืขอจดสิทธิบัตร  

   โดยในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีอาจารย์ในคณะ

วิทยาการจัดการ ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

หรอืสิทธิบัตรแตอ่ย่างใด 

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 

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 าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯจำกภำยในและภำยนอก 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำ 
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หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาตอ่ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนตามปีปฏทิิน 2560 ไมใ่ช่จ านวนเงินที่เบิกจ่าย

จริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่

ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดสว่นผู้ร่วมวิจัยของแตล่ะคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่

ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(ปีปฏิทิน 2561) 

1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 638,000 

2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 2,500,000 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 63 

แทนค่าการค านวณ:  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า = 

 

 

  

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้= = 5.00  

 
 

49,809.52 
x 5 

25,000 

3,138,000 
63 

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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ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในสถาบัน ดังนี้  

1. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยให้แต่ละสาขาวิชาได้

พัฒนางานวิจัยตามศาสตร์ของตนเอง จากคณะวิทยาการจัดการโดยจัดสรรงบประมาณให้

สาขาวิชาละ 10,000 บาท รวมเป็นทุนวิจัยทั้งสิน้ 130,000 บาท  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณเป็นทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับการ

จัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยทั้งสิน้ 169,000 บาท  

3. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ผ่านการประเมินผลจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับการจัดสรรทุน

สนับสนุนวิจัยทั้งสิน้ 99,000 บาท    

4. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดสรรงบประมาณเป็นทุนวิจัย เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับ

การจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยทั้งสิน้ 240,000 บาท  

5. ทุนวิจัยภายนอก ได้รับการจัดสรรทุนสนุนวิจัยทั้งสิน้ 2,500,000 บาท 

  โดยจ าแนกทุนวิจัย ดังนี้ 

ทุนวิจัยภายใน: คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรอียุธยา 

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 นางภาวนิยี์  ธนาอนวัช 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตขนม

บ้าบิ่นของกลุ่มผู้ผลิตขนมบา้บิ่น อ าเภอท่าเรอื 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10,000 

2 นางวรรณิภา  ใจดี 

ปัจจัยในการส่งออกออนไลน์ของผู้ประกอบการ 

 SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการท า 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

10,000 

3 นางมณฑริา  ชุมวรานนท์ 

รูปแบบที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการสรรหาคัดเลือก

บุคลากรในยุคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ของ

สถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10,000 
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ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

4 
ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ 

และคณะ 

การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสง่เสริม

และพัฒนาการท่องเที่ยว ต าบลลุมพลี อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10,000 

5 
นางสาวมนภัทร บุษปฤกษ์ 

และคณะ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒธรรมต่อการตัดสนิใจ

และระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยวในโรงแรม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10,000 

6 
นายฉัตรชัย  นิยะบุญ 

และคณะ 

การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกไทยในอาเซียน 
10,000 

7 
นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์ 

และคณะ 

แนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ของธุรกิจค้าปลกีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10,000 

8 ผศ.สุมนา  พูลผล 

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการ 

เกษียณ อายุของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

10,000 

9 นางสาวชุตมิา  นิ่มนวล 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้ผลติภัณฑ ์

OTOP 
10,000 

10 นางสาวอมรา  ดอกไม้ 
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกสนิค้า 

ทางอากาศยานในประเทศ 
10,000 

11 
นายประพันธ ์แสงทองดี 

และคณะ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการร้านค้าปลีก 

แบบดั้งเดมิ จากการขยายตัวของร้านค้าปลีก

สมัยใหม ่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10,000 

12 นางสาวเมธารัตน ์ จันตะนี 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันของปัจจัยทาง

การตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเชิง

พาณิชย ์กรณีศึกษา : กลุม่โอทอป (OTOP) สมุนไพร

และเครื่องส าอางสมุนไพร ภาคกลาง 

10,000 

13 นางสาวฤด ีเสริมชยุต 

อทิธิพลของการตลาดดิจิตอลที่มีต่อพฤตกิรรมการ

ตัดสนิใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา 

10,000 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 130,000  
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ทุนวิจัยภายใน: ประเภททุนกองทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรอียุธยา 

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 อ.ภาวินีย์ ธนาอนวัช 

การบรหิารต้นทุนการผลิตและการวางแผนก าไร

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ต าบลบางนางรา้ 

อ าเภอบางปะหัน จังหวดัพระนครศรีอยุธยาเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกจิชุมชนอยา่งยัง่ยืน 

33,000 บาท 

2 อ.นภัสนันท ์ ทองอินทร์  

แนวทางการพัฒนาพืน้ที่ทอ่งเที่ยวในอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักทอ่งเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

33,000 บาท 

3 อ.ภัทราพร จันตะนี 
อุปสงคท์ี่มตี่อการบรโิภคอาหารคลีนของประชาชนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
37,000 บาท 

4 รศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

การวเิคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ

นักทอ่งเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา พระราชวังบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

38,000 บาท 

5 อ.สริิพร อินทสนธิ์ 

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ กรณศีึกษากลุ่ม

โรงเรยีนประชารัฐในอ าเภอลาดบัวหลวงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

28,000 บาท 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 169,000 

ทุนวิจัยภายใน: ประเภททุนกองทุนวิจัยสถาบันอยุธยาศึกษา มรภ.พระนครศรอียุธยา 

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 อ.เอกพล  วงิวอน 
เรื่อง ประวัตศิาสตรแ์ละภูมิปญัญาท้องถิ่นของชุมชนบา้น

เทโพ ต.สามเรือน อ.บางปะอนิ จ.อยธุยา 
30,000 บาท 

2 อ.วีรพล  น้อยคลา้ย 
เรื่อง ประวัตศิาสตรแ์ละภูมิปญัญาท้องถิ่นของชุมชน  

ต.ส าพะเนยีง อ.บา้นแพรก จ.อยุธยา 
30,000 บาท 

3 ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ 
เรื่อง ประวัตศิาสตรแ์ละภูมิปญัญาท้องถิ่นของชุมชน  

ต.กระแชง อ.บางไทร จ.อยธุยา 
30,000 บาท 

4 อ.พวัสส์  อัครพัฒนก์ าชัย 
เรื่อง ประวัตศิาสตรแ์ละภูมิปญัญาท้องถิ่นของชุมชน  

ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.อยธุยา 
30,000 บาท 

5 อ.พิเชษฐ  เนตรสวา่ง 

เรื่อง ภูมิปญัญาในการท าขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง

และเม็ดขนุน) ของกลุ่มแม่บา้น บ้านถิ่น  

ต.วัดยม อ.บางบาล จ.อยุธยา  

30,000 บาท 
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ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

6 อ.ญาณิศา  เผื่อนเพาะ 

เรื่อง ภูมปิัญญาชาวบ้านสูก่ารสร้างอาชีพอัตลักษณ์

ชุมชน กรณีศึกษา ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กา้นธูป  

ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.อยุธยา  

30,000 บาท 

7 อ.ชเนตตี  จาตุรนตร์ัศมี 

เรื่อง วิถแีห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านเครื่องจัก

สานตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ของชาวชุมชนบา้นหัว

เวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา และบ้านท้ายบ้าน ต.ท่าดินแดง 

อ.ผักไห่ จ.อยุธยา  

30,000 บาท 

8 อ.ชาลีวัฒน ์ จิตตโ์สภา 

เรื่อง บริบททางประวัตศิาสตร์ของปราสาทนครหลวงที่

สัมพันธ์กับบริบทของชุมชนโดยรอบปราสาทนครหลวง อ.

นครหลวง จ.อยุธยา  

30,000 บาท 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 240,000 บาท 
 

ทุนวิจัยภายใน: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 ผศ.อรกช  เก็จพิรุฬห์ 

ผลกระทบของเพลี้ยกระโดดสนี้ าตาลระบาดตอ่

ประสทิธิภาพทางเศรษฐกจิของการปลุกข้านแบบ

เกษตรเคม ีและเกษตรอนิทรีย์ 

99,000 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 99,000 

ทุนวิจัยภายนอก:  

ท่ี ท่ี ชื่อนักวจิัย โครงการวิจัย งบประมาณ 

1 

อ.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด 

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 

อ.ชาญชัย เมธาวิรุฬห์  

ศกึษาผลกระทบการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหมใ่นจังหวัดพระนครศรอียุธยา (กรณีศกึษา

รูปแบบรถโมบาย) 

2,000,000 บาท 

(บริษัท บิ๊กซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์) 

2 นางชเนตต ีจาตุรนตร์ัศมี 

การท่องเที่ยววิถีชาวนาเส้นทางสายน้ าคลองจกิเพื่อ

พลิกฟื้นวิถีชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ต าบลคลองจิก 

อ าเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

500,000 บาท 

(สกว.ทอ้งถิ่น) 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 2,500,000  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

25,000 บาท/ คน 49,809.52 บาท/ คน  5.00 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

2.2(1)   ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการท าวิจัยคณะวทิยาการ

จัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.2(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

และ สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.2(3)  ประกาศสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อการรวบรวมข้อมูลประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2.2(4)  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)   

2.2(5)  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัยฝา่ยวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
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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 34 บทความ 

(6.80) 

2 -บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศก.พ.อ.หรอื

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ 

-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร(0.40) 

จ านวน 1 บทความ 

(0.40) 

3 บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2(0.60) 

จ านวน 17 บทความ 

(10.20) 

4 บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศก.พ.อ. 

หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 

วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน

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 3  บทความ 

(3.00) 
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ข้อ ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ/ ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ปีปฏิทิน) 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติวา่จา้งใหด้ 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 23.60 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดตามปีการศกึษา  64 

 

แทนค่าการค านวณ 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 23.60 
x 100  =  36.88 

 64 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 

 
36.88 x  5  =   5.00 (9.22) 

 20 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปี พ.ศ. 2561 คณะฯ มีผลงานทางวิชาการ จ านวน 59 บทความ มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

ผลงานวิชาการ เท่ากับ 23.60 เมื่อน ามาคิดค านวณตามเกณฑ์แล้วได้ร้อยละ 36.88 และได้คะแนน

เท่ากับ 5.00(9.22)  คะแนน มีรายละเอียดผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

1 อ.สุดารัตน์  เกลีย้งสอาด  

อ.กันทิมา  มั่งประเสริฐ 

อ.สมเกียรต ิ แดงเจรญิ 

อ.ชาญชัย  เมธาวิรุฬห ์

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของ

โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

0.2 

2 อ.ศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ์   

อ.รุ่งเรือง  ทองศรี    
อ.เสาวลักษณ ์ชาติศรีสัมพันธ์    

อ.ฤดี  เสริมชยุต   
ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน ์

ศกึษากลยุทธ์การส่งเสริม/สื่อสารการตลาด 

ส าหรับธุรกิจทอ่งเท่ียวชุมชน  กรณศีกึษา : 

ตลาดน้ ากรุงศรี  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

0.2 

3 อ.ณัฐรดา  ไหมมาลา 

อ.สุวรรณา สิทธนาววิัฒน์ 

อ.มนภัทร  บุษปฤกษ์ 

อ.สรพล  ขัตติยาสุวรรณ 

อ.กวินภาพ  สายเพ็ชร์ 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปต่อ

ก ารให้ บ ริก ารขอ งโรงแรม ในจั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

0.2 

4 ผศ.ภัทราพร  จันตะน ี อุปสงค์การออมของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

0.2 
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ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

5 อ.สวติา  อยู่สุขข ี 

และ 

อ.สิริพร  อนิทสนธ์ิ  

บทความวิจัยเร่ือง ระบบบริหารจัดการ

บทความวิจัยและบทความวิชาการออนไลน์ 

กรณศีกึษา “วารสารวิทยาการจัดการ

ปริทัศน์”  

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8” มหาวทิยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 

2561 

0.2 

6 อ.ชเนตต ีจาตุรนต์รัศมี กระบวนการทางการตลาด เพื่อน ามา

ประยุกตใ์ชก้ับการออกแบบลายผ้า และเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช ้ของตกแต่ง 

และของท่ีระลึกจากผ้าขาวม้า 

เพื่อจ าหนา่ยในตลาดเฉพาะของ

ผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนผา้ทอมอื 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 10. ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.).   

“มหกรรมวจิัยแหง่ชาติ 2561”  

ระหว่างวันท่ี 9 – 13 สิงหาคม 2561  

ISBN: 978-974-326-659-1 

0.2 

7 อ.ญาณิศา เผื่อนเพาะ การเข้าถึงแหลง่เงินทุนของผู้ประกอบการ

รายใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8” มหาวทิยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 

2561 

0.2 

8 อ.ก าธร  แจ่มจ ารัส แนวทางการปรับตัวเพื่อความอยูร่อดของ

ทายาทธุรกิจรา้นอาหารจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะ

วทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

ครัง้ท่ี 6 ประจ าป ี2561 

0.2 

9 อ.อมรา  ดอกไม ้ การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง 

กรณศีกึษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  

MN จ ากัด 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8” มหาวทิยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 

2561 

0.2 

10 อ.ทรรศกิา  ธานีนพวงศ์ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑโ์ลจิสติกส์ 

ของกลุม่สตรีชุมชนมหาราช   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 

ประจ าป ี2561 “ตามรอยพระบาทพอ่

เพื่อสานตอ่พระราชปณิธาน” ระหว่าง

วันท่ี 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

0.2 

11 อ.ทรรศกิา  ธานีนพวงศ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑโ์ลจิสติกส์ 

ของผลิตภัณฑช์ุมชนมหาราช  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามแนวคิดพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพยีง 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8” มหาวทิยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 

2561 

0.2 
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ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

12 อ.นภัสนันท์  ทองอนิทร์ แนวทางการพัฒนาวัดมหาธาตุเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น อ าเภอพระนครศรี 

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

0.2 

13 อ.พัฒน์กมล  ออ่นส าล ี งานวจิัย เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การซื้อ

สินค้าออนไลน์ใน อ าเภอพระนครศรี 

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 

ประจ าป ี2561 “ตามรอยพระบาทพอ่

เพื่อสานตอ่พระราชปณิธาน” ระหว่าง

วันท่ี 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

0.2 

14 อ.พัฒน์กมล  ออ่นส าล ี งานวจิัย เร่ือง “การบริหารจัดการตลาด

กรุงศรีเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้น

เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครัง้ท่ี 3 ประจ าป ี2561 “ตามรอยพระ

บาทพ่อ เพื่อสานตอ่พระราชปณิธาน” 

เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

จังหวัดลพบุรี 

0.2 

 

 

15 อ.พัฒน์กมล  ออ่นส าล ี การศึกษาการเข้าสูธุ่รกิจระหวา่งประเทศ

ของประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

0.2 

16 อ.เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาส

ในการเตบิโต และคา่สอบบัญชขีองบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 8 

ประจ าป ี2561 วันท่ี 21 ธันวาคม 2561

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

0.2 

17 อ.เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ การค านวณตน้ทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กรณศีกึษา กล่องทิชชูจ่ากผ้าไทย  

โรงเรียนรอซีด ีอ าเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

การประชุมวิชาการ “วทิยาการจัดการ

วชิาการ ครัง้ท่ี 8” มหาวทิยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 

2561 

0.2 

18 อ.สุภลัคน์  จงรักษ ์ การเปรียบเทียบผลกระทบของความเสี่ยง

ตอ่ผลตอบแทนของธุรกิจอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจบริการ ระหว่างแนวคิดมลูค่าทาง

บัญช ีและแนวคิดมูลค่าตลาด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎ

กรุงเก่า “วจิัย นวัตกรรม สู่การน าไปใช้

ประโยชน์” วันท่ี 13-14 ธันวาคม 2561 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

0.2 
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19 รศ.ปราณี  ตันประยูร กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

การน าเสนอภาคบรรยายสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ

กรุงเก่า ประจ าป ี2561 “วจิัยนวัตกรรม 

สู่การไปใชป้ระโยชน์” 13 14 ธันวาคม 

2561 สถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

0.20 

20 รศ.ปราณี  ตันประยูร ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนกลุ่มจักสาน

วัดนาค 

การน าเสนอภาคโปสเตอร์ สบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8 วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561. คณะวิทยาการจัดการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

0.20 

21 รศ.ปราณี  ตันประยูร  การศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัวรอเมอืงกรุง

เก่าเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว   

การน าเสนอภาคบรรยายสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ

กรุงเก่า ประจ าป ี2561 “วจิัยนวัตกรรม 

สู่การไปใชป้ระโยชน์” 13 14 ธันวาคม 

2561 สถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

0.20 

22 อ.มณฑริา  ชุมวรานนท์   

รศ.จิตติมา  อัครธิติพงศ ์  

ผศ.ดร.วันทนา  เนาวว์ัน    

อ.วรปภา มหาส าราญ   

อ.สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล 

สมรรถนะการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

ในสถานประกอบการอ าเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการจัดการ. วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561. 

0.20 

23 ดร.เมธารัตน ์ จันตะน ี   พฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อสินคา้น าเขา้จาก

ตา่งประเทศประเภทรองเท้า Converse ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการจัดการ. วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561. หนา้ 58-63 

0.20 

24 ดร.เมธารัตน ์ จันตะน ี  ความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร

สาธารณะของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการจัดการ. วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561. หน้า 64-71 

0.20 
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25 ดร.เมธารัตน ์ จันตะน ี

 

พฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อเสื้อผา้มือสอง

น าเข้าจากตา่งประเทศของผู้บริโภค  

ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. หนา้ 

71-80 

0.20 

26 ดร.เมธารัตน ์ จันตะน ี พฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อโนต้บุ๊คท่ีน าเขา้

จากต่างประเทศย่ีหอ้ ASUS ของผู้บริโภคใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการจัดการ. วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561.หนา้ 81-87 

0.20 

27 ดร.เมธารัตน ์ จันตะน ี พฤตกิรรมในการตัดสนิใจซื้อโทรศัพท์

สมาร์ทโฟนท่ีน าเขา้จากประเทศจีน ยี่หอ้ 

OPPO ของผู้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการจัดการ. วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561. หนา้ 88-94 

0.20 

28 ดร.เมธารัตน ์ จันตะน ี  พฤตกิรรมตัดสินใจเลอืกซือ้เครื่องส าอาง

ประเภทน้ าหอมแบรนดน์ าเข้าจาก

ตา่งประเทศของผู้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการจัดการ. วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561. หน้า 95-103 

0.20 

29 ดร.เมธารัตน ์ จันตะน ี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อออนไลน์

จากต่างประเทศ ของประชาชนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  

รายงานสบืเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการจัดการ. วันท่ี 17 

สิงหาคม 2561. หน้า 104-111 

0.20 

30 ดร.แสงจิตต ์  ไตแ่สง การตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากร

มนุษย์ในการรองรับธุรกิจชุมชนแบบยั่งยืน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 

ร าไพพรรณี ครัง้ท่ี 3 ประจ าป ี2561 

ตามรอยพระบาทพอ่เพื่อสานต่อพระ

ราชปณิธาน 15- 16 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี จังหวัดลพบุรี : 427-436 

0.20 

31 ดร.แสงจิตต ์ ไตแ่สง ศกึษาประสิทธิภาพด้านเครอืขา่ยการ

สื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎ

กรุงเก่า “วจิัย นวัตกรรม สู่การน าไปใช้

ประโยชน์” วันท่ี 13-14 ธันวาคม 2561 

ณ หอประชุม มหาวทิยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา. 

0.20 

32 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี การสง่เสริมการให้บริการแหลง่ท่องเท่ียว

เชงิวัฒนธรรรมแบบวถิีไทยเมอืง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครัง้

0.20 
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ประวัตศิาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ท่ี 9 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ปริญญาตรี ในวันท่ี 18-19 ตุลาคม 

2561  

33 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี การสร้างศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรมแบบยั่งยนื อ าเภอพระนครศรี 

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง

เก่าประจ าป ีพ.ศ. 2561 วจิัย นวัตกรรม 

สู่การน าไปใชป้ระโยชน์” วันท่ี 13-14 

ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม 

มหาวทิยา ลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

0.20 

34 ผศ.สุมนา  พูลผล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของผู้ประกอบการ 

รายยอ่ยของนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วารสารสหวทิยาการสังคมศาสตร์และ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ

พรรณี ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มถิุนายน – 

กันยายน 2561. หนา้. 69-84 

0.20 

 

35 ดร.แสงจิตต ์ ไตแ่สง LearningWater management of Behavior 

within the community, In Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province.  

The 5th Rajabhat University National & 

International Research and Academic 

Conference 3–5 December 

2018,Phetchaburi, Thailand.   

0.40 

36 รศ.ปราณี  ตันประยูร  

ดร.กิตมิา  ทามาล ี 

การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมท่ีมีผล 

ตอ่การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนตลาด

หัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ สาขา

มนุษยศ์าสตร์ และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.60 

37 รศ.ปราณี  ตันประยูร 

ดร.กิตมิา  ทามาล ี 

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอยุธยา

มรดกโลก  

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 8(3) , 

หนา้ 171 – 184.  

0.60 

38 รศ.ปราณี  ตันประยูร  ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนกลุ่มจักสาน

วัดนาค  

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ สาขา

มนุษยศ์าสตร์ และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 20 

ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.60 

39 รศ.ปราณี  ตันประยูร  

ดร.กิตมิา  ทามาล ี 

ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี 

ดร.แสงจิตต ์ ไตแ่สง 

อนาคตภาพการจัดการการท่องเท่ียว

อยุธยาเมอืงมรดกโลก  

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.60 

40 ดร.แสงจิตต ์  ไตแ่สง การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์พื่อแกไ้ข วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีท่ี 5 ฉบับ 0.60 
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ปัญหาการสร้างเครอืขา่ยภาคกจิชุมชน

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

ท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : 1-7 

41 ดร.แสงจิตต ์ ไตแ่สง การศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร

ตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นการสร้าง

เครอืขา่ยเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง อ าเภอพระนครศรี 

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.60 

42 อ.สุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา โลจิสติกสเ์พื่อการจัดการขยะมลูฝอย 

โดยรอบเขตเกาะเมอืงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 

43 อ.ชเนตต ีจาตุรนต์รัศมี ภูมิวัฒนธรรมกับแนวทางการอนุรักษว์ถิี

ชวีติริมคลองขา้วเมา่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.60 

44 อ.ชาลวีัฒน์ จิตต์โสภา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกตัง้โรงงานของ

ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.60 

45 อ.ภัทราพร  จันตะนี ความรู้ความเข้าใจและการประยุกตใ์ช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของนักศกึษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 
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ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

46 อ.ฉัตรชัย  นยิะบุญ  ความเหลื่อมล้ าทางรายจ่ายของประชากร

มติพิื้นท่ีประเทศไทย. 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 

47 อ.จันจิรา  ดีเลิศ ทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจ าเป็น

ส าหรับบุคลากร : กรณศีกึษาสถาน

ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 

48 ดร.อารมณ์  เอ่ียมประเสริฐ  ความตระหนักรูแ้ละทัศนคติของนักศึกษา

ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับ

การใช้เครอืขา่ยสังคมออนไลน ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 

49 รศ.จิตติมา  อัครธิติพงศ ์ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นยุค

ไทยแลนด ์4.0 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  ปีท่ี  

20  ฉบับท่ี 1 มนีาคม – สิงหาคม  2561,  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 

50 อ.นฤมล  ญาณสมบัต ิ การส ารวจความต้องการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดา้นการน าเข้า-สง่ออก  

ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน (OTOP)  

อ าเภอบางปะอิน-บางไทร  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 

 

 

51 รศ.ดร.อัจฉรา หลอ่ตระกูล   

 

 

 

บทความวิชาการ  

เร่ือง “หลักธรรมาภบิาลกับการบริหารการ

คลังท้องถิ่น”  

วารสารบัณฑิตศกึษาปริทรรศน์ 

วทิยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ ปท่ีี 6  

ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2561.  

โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

กรุงเทพฯ (วารสาร TCI 2) 

0.6 
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ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รายช่ือผลงานทางวิชาการ การรับรองคณุภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 

52 อ.เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ การวเิคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชตีน้ทุน

ผลิตภัณฑช์ุมชน กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน

หวายบ้านวัดนาค พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีท่ี 20 

ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สิงหาคม 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

0.6 

53 อ.ญาณิศา  เผื่อนเพาะ ประเภทของร้านอาหาร กับคุณลักษณะ

ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Veridian E-Journal, Silpakorn 

University  ฉบับภาษาไทย สาขา

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะปี

ท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดอืนมกราคม – เมษายน 

2561 

 

0.8 

54 อ.พวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย “ความพร้อมของแหลง่เรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น

ตอ่การพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเท่ียว

เชงิสร้างสรรค์ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง)” 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 

(TCI กลุ่มท่ี 1) ISSN 2287-0121 

0.8 

55 ผศ.ดร.วันทนา  เนาวว์ัน คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท

กลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 

(TCI กลุ่มท่ี 1) ISSN 2287-0121 

0.8 

56 ผศ.อรกช เก็จวรุิฬห์ การเปรียบเทียบโอกาสการประกันราคา

และรับจ าน าข้าวต่อมาตรฐานการคลองชีพ

ของเกษตรกร 

 

วารสารการวจิัยเพื่อพัฒนาชุมชน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 3 

กรกฏาคม – กันยายน 2561 (TCI กลุ่ม 

1) ISSN 1905-7121 

0.8 

57 ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ 

สาธุนุวัฒน์ 

หนังสือเร่ือง การสร้างสรรค์งานโฆษณา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2561 

1.00 

58 รศ.ดร.อัจฉรา หลอ่ตระกูล   ต ารา เร่ือง การวิเคราะห์เชงิปริมาณ โครงการพัฒนาต าราวชิาการเนื่องใน

โอกาส 111 ปี มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

1.00 

59 ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ ต าราวิชาภาวะผู้น าและการพัฒนาทมี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักคณะวทิยาการจัดการ 23.60 
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการ

บริการของโรงแรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

ศกึษากลยุทธ์การส่งเสริม/

สื่อสารการตลาด ส าหรับธุรกิจ

ท่องเท่ียวชุมชน  กรณศีกึษา : 

ตลาดน้ ากรุงศรี อ าเภอพระนคร

ศกึษาอยุธยา จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียว

ชาวยุโรปตอ่การให้บริการของ

โรงแรมในจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

อุปสงค์การออมของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

บทความวิจัยเร่ือง ระบบบริหาร

จัดการบทความวิจัยและ

บทความวิชาการออนไลน์ 

กรณศีกึษา “วารสารวิทยาการ

จัดการปริทัศน์”  

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

กระบวนการทางการตลาด เพื่อ

น ามาประยุกตใ์ชก้ับการออกแบบ

ลายผ้า และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

ประเภทของใช ้ของตกแตง่ และ

  รายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 10. ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.).   

- - 
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

ของท่ีระลึกจากผ้าขาวมา้ 

เพื่อจ าหนา่ยในตลาดเฉพาะของ

ผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนผา้

ทอมือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การเข้าถึงแหลง่เงินทุนของ

ผู้ประกอบการรายใหม่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

แนวทางการปรับตัวเพื่อความอยู่

รอดของทายาทธุรกิจรา้นอาหาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะ

วทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศลิปากร. ครัง้ท่ี 6 ประจ าป ี2561 

- - 

การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้า

คงคลัง กรณีศึกษาบริษัทผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์ MN จ ากัด 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

การพัฒนาบรรจุภัณฑโ์ลจิสติกส์ 

ของกลุม่สตรีชุมชนมหาราช   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครัง้ท่ี 3 มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี 

- - 

การพัฒนาบรรจุภัณฑโ์ลจิสติกส์ 

ของผลิตภัณฑช์ุมชนมหาราช  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามแนวคิดพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 

แนวทางการพัฒนาวัดมหาธาตุ

เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของนักทอ่งเท่ียวชาว

ญี่ปุ่น อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

- - 
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

งานวจิัย เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การซื้อสินค้าออนไลนใ์น 

อ าเภอพระนครศรี อยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครัง้ท่ี 3 มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี 

 

  

งานวจิัย เร่ือง “การบริหาร

จัดการตลาดกรุงศรีเพื่อสง่เสริม

การท่องเท่ียวและกระตุ้น

เศรษฐกิจของจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา”  

  เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครัง้ท่ี 3 ประจ าป ี2561 

“ตามรอยพระบาทพอ่ เพื่อสานตอ่

พระราชปณิธาน” เมื่อวันท่ี 16 

กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

จังหวัดลพบุรี 

  

การศึกษาการเข้าสูธุ่รกิจระหวา่ง

ประเทศของประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8”  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

  

ความสามารถในการบริหาร

จัดการ, โอกาสในการเตบิโต 

และค่าสอบบัญชขีองบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ 

  การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 

8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  

การค านวณตน้ทุนผลิตภัณฑ์

ชุมชน กรณีศึกษากล่องทิชชูจ่าก

ผ้าไทย โรงเรียนรอซีด ีอ าเภอ

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา   

  การประชุมวิชาการ “วทิยาการ

จัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

  

การเปรียบเทียบผลกระทบของ

ความเสี่ยงตอ่ผลตอบแทนของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเก่า” ม.ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

บริการ ระหว่างแนวคิดมูลค่าทาง

บัญช ีและแนวคิดมูลค่าตลาด 

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ

ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  การน าเสนอภาคบรรยายสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ราชภัฏกรุงเก่า ประจ าป ี2561 

“วจิัยนวัตกรรม สู่การไปใช้

ประโยชน”์ 13 14 ธันวาคม 2561 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา   

  

ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน

กลุ่มจักสานวัดนาค 

  การน าเสนอภาคโปสเตอร์ สบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วทิยาการจัดการวชิาการ ครัง้ท่ี 8 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. คณะ

วทิยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา  

  

การศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัว

รอเมอืงกรุงเก่าเพื่อพัฒนา

เส้นทางการท่องเท่ียว   

  การน าเสนอภาคบรรยายสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ราชภัฏกรุงเก่า ประจ าป ี2561 

“วจิัยนวัตกรรม สู่การไปใช้

ประโยชน”์ 13 14 ธันวาคม 2561 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา   

  

สมรรถนะการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยใ์นสถาน

ประกอบการอ าเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. 
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

พฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อสินคา้

น าเข้าจากตา่งประเทศประเภท

รองเท้า Converse ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. 

หนา้ 58-63 

  

ความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถ

โดยสารสาธารณะของ

นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. 

หนา้ 64-71 

  

พฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อเสื้อผา้

มอืสองน าเข้าจากตา่งประเทศ

ของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 8 คณะ

วทิยาการจัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 

2561. หนา้ 71-80 

  

พฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อ

โนต้บุ๊คท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ

ยี่ห้อ ASUS ของผู้บริโภคใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561.

หนา้ 81-87 

  

พฤตกิรรมในการตัดสนิใจซื้อ

โทรศัพท์สมารท์โฟนท่ีน าเขา้จาก

ประเทศจีน ยี่หอ้ OPPO ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา 

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. 

หนา้ 88-94 

  

พฤตกิรรมตัดสินใจเลอืกซือ้

เครื่องส าอางประเภทน้ าหอมแบ

รนดน์ าเข้าจากตา่งประเทศของ

ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา 

 

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. 

หนา้ 95-103 
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

สั่งซือ้ออนไลนจ์ากต่างประเทศ 

ของประชาชนในจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา.  

  รายงานสบืเนื่องในการประชุม

วชิาการ ครัง้ท่ี 8 คณะวิทยาการ

จัดการ. วันท่ี 17 สิงหาคม 2561. 

หนา้ 104-111 

  

การตัดสินใจด้านการจัดสรร

ทรัพยากรมนุษยใ์นการรองรับ

ธุรกิจชุมชนแบบยั่งยืน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  

  การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 

ร าไพพรรณี ครัง้ท่ี 3 ประจ าป ี2561 

ตามรอยพระบาทพอ่เพื่อสานต่อ

พระราชปณิธาน 15- 16 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ อาคาร 90 ปี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จังหวัดลพบุรี : 427-436 

  

ศกึษาประสิทธิภาพด้านเครอืขา่ย

การสื่อสารในการบริหาร

เศรษฐกิจชุมชน อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  

  การประชุมวิชาการระดับชาติ    

ราชภัฎกรุงเก่า “วจิัย นวัตกรรม    

สู่การน าไปใชป้ระโยชน์” วันท่ี 13-

14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม 

มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนครศรี 

อยุธยา. 

  

การสง่เสริมการให้บริการแหลง่

ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรรมแบบวิถี

ไทยเมอืงประวัตศิาสตร์ อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

  การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 

ครัง้ท่ี 9 และงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ปริญญาตรี ในวันท่ี  

18-19 ตุลาคม 2561  

  

การสร้างศักยภาพด้านการ

ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมแบบ

ยั่งยืน อ าเภอพระนครศรี อยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ราชภัฏกรุงเก่าประจ าป ีพ.ศ. 2561  

“วจิัย นวัตกรรม สู่การน าไปใช้

ประโยชน”์ วันท่ี 13-14 ธันวาคม 

2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของ

ผู้ประกอบการรายยอ่ยของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี คณะวทิยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

  วารสารสหวทิยาการสังคมศาสตร์

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏร าไพพรรณี ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 

มถิุนายน – กันยายน 2561. หนา้. 

69-84 

  

LearningWater management of 

Behavior within the community, 

In Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province.  

  The 5th Rajabhat University 

National & International Research 

and Academic Conference 3–5 

December 2018,Phetchaburi, 

Thailand.   

  

การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม

ท่ีมีผลต่อการพัฒนาแหลง่

ท่องเท่ียวชุมชนตลาดหัวรอ 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

สาขามนุษยศ์าสตร์ และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 (TCI 

กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

การบริหารจัดการการท่องเท่ียว

อยุธยามรดกโลก  

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 8(3) 

, หน้า 171 – 184.  

  

ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน

กลุ่มจักสานวัดนาค  

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

สาขามนุษยศ์าสตร์ และ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 (TCI 

กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

อนาคตภาพการจัดการการ

ท่องเท่ียวอยุธยาเมอืงมรดกโลก  

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 

2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

แก้ไขปัญหาการสร้างเครอืขา่ย

ภาคกิจชุมชนอ าเภอพระนครศรี 

อยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีท่ี 5 

ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สงิหาคม 

2561 : 1-7 

  

การศึกษาระดับความคิดเห็นของ

บุคลากรตอ่การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์นการสร้างเครอืขา่ย

เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง อ าเภอ 

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 

2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

โลจิสติกสเ์พื่อการจัดการขยะมลู

ฝอย โดยรอบเขตเกาะเมอืง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 

2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา (TCI กลุ่มท่ี 2)  

ISSN 1513-1149 

  

ภูมิวัฒนธรรมกับแนวทางการ

อนุรักษว์ถิีชีวิตริมคลองขา้วเมา่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นครศรี อยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกตัง้

โรงงานของผู้ประกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในอุตสาหกรรมการผลิต

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครศรี อยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

ความรู้ความเข้าใจและการ

ประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา. 

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครศรี อยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

ความเหลื่อมล้ าทางรายจ่ายของ

ประชากรมิติพืน้ท่ีประเทศไทย. 

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 

2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

ทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากร : 

กรณศีกึษาสถานประกอบการใน

นคิมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครศรี อยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

ความตระหนักรูแ้ละทัศนคติของ

นักศกึษาดา้นความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์กับการใช้

เครอืขา่ยสังคมออนไลน ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา 

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

แนวทางการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์นยุคไทยแลนด ์4.0 

  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในยุคไทยแลนด ์4.0”  วารสาร
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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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

วทิยาการจัดการปริทัศน์  ปีท่ี 20  

ฉบับท่ี 1 มนีาคม – สิงหาคม  2561,  

หนา้  99-107. 

การส ารวจความต้องการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพด้านการน าเข้า-

ส่งออกของผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชน (OTOP) อ าเภอบางปะอิน-

บางไทร จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา 

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 

2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

บทความวิชาการ  

เร่ือง “หลักธรรมาภบิาลกับการ

บริหารการคลังท้องถิ่น”  

  วารสารบัณฑิตศกึษาปริทรรศน์ 

วทิยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ ปท่ีี 6  

ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2561.  

โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย. กรุงเทพฯ (วารสาร TCI 2) 

  

การวเิคราะห์ต้นทุนและระบบ

บัญชตีน้ทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กรณศีกึษา กลุ่มจกัสานหวาย

บ้านวัดนาค พระนครศรีอยุธยา 

  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มนีาคม-สงิหาคม 

2561 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา  

(TCI กลุ่มท่ี 2) ISSN 1513-1149 

  

ประเภทของร้านอาหาร กับ

คุณลักษณะผู้ประกอบการท่ี

ประสบความส าเร็จในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  Veridian E-Journal, Silpakorn 

University  ฉบับภาษาไทย สาขา

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

ศลิปะปท่ีี 11 ฉบับท่ี 1 เดอืน

มกราคม – เมษายน 2561 

  

“ความพร้อมของแหลง่เรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กร

ปกครองท้องถิ่นต่อการพัฒนา

  วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-

ธันวาคม 2561 (TCI กลุ่มท่ี 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 ิ

() 

1ตามบริบท

ของ

สถานศกึษา 

() 

การตอบโจทย์

การพัฒนา

ประเทศ 

() 

ไปสู่การจัดการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ ในกลุ่มจังหวดัภาค

กลางตอนบน 

(พระนครศรีอยุธยา อา่งทอง)” 

ISSN 2287-0121 

คุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานบริษัทกลุ่มสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-

ธันวาคม 2561 (TCI กลุ่มท่ี 1)  

ISSN 2287-0121 

  

การเปรียบเทียบโอกาสการ

ประกันราคาและรับจ าน าขา้วตอ่

มาตรฐานการคลองชีพของ

เกษตรกร 

 

  วารสารการวจิัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษ

สตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ปีท่ี 11  

ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม – กันยายน 

2561 (TCI กลุ่ม 1)  

ISSN 1905-7121 

  

หนังสือเร่ือง การสร้างสรรค์ 

งานโฆษณา 

  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา 2561 

 

  

ต ารา เร่ือง การวเิคราะห์เชงิ

ปริมาณ 

  โครงการพัฒนาต าราวชิาการ 

เนื่องในโอกาส 111 ปี มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

ต าราวิชาภาวะผู้น าและการ

พัฒนาทมี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 
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การวเิคราะห์คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ (สมศ.องค์ประกอบ 3: คุณภาพ

งานวจิัย) 

 สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรคท์ี่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ

ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัยทั้งหมด 29 เรื่อง โดยได้รับจัดสรร

งบประมาณด้านการวิจัยจากภายในคณะจ านวน 13 เรื่อง จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย/

งบประมาณ วช. จ านวน 6 จากทุนสถาบันอยุธยาศกึษา จ านวน 8 เรื่อง และจากทุนวิจัยภายนอก 

จ านวน 2 เรื่อง  เรื่อง โดยผลงานวิจัยของคณะทุกเรื่องมีลักษณะเป็นวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน และท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกโลก โดยสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และตามบริบทของ

สถานศกึษา โดยผลงานวิจัย อ้างอิงในตาราง สรุปทุนวิจัย (ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2) 
 

 สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ที่มกีารอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

(Citation) โดยพิจารณาตามเกณฑข์อง สกอ. (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการมีบทความวจิัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ทั้งหมด 59 ผลงาน เป็นบทความวจิัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.2) จ านวน 34 ผลงาน  เป็นบทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับบสมบูรณ์ที่

ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (0.4) จ านวน 1 ผลงาน บทความ

วิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6) 

จ านวน 17 ผลงาน ที่มกีารอ้างองิจากวารสารวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติที่ปรากฏในฐาน TCI 

กลุ่มที่ 1 (0.8) จ านวน 4 ผลงาน และต าราหรือหนังสือหรอืงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์าร

ขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว จ านวน (1.00) จ านวน 3 ผลงาน  
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 36.88  5.00 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
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2.3(1)  การประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

2.3(2)  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มนีาคม – สิงหาคม  2561,  คณะวทิยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (TCI กลุ่มที่ 2) ISSN 1513-1149 

2.3(3)  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561ม คณะวทิยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา (TCI กลุ่มที่ 2) ISSN 1513-1149  

2.3(4)  การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร. ครั้งที่ 6  

ประจ าปี 2561 

2.3(5)  การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ

เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2.3(6)  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 10 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แหง่ชาติ(วช.) 

2.3(7)  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ประจ าปี 2561 

2.3(8)  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจ าปี 25621 “วิจัยนวัตกรรมสู่การไปใช้

ประโยชน์” 13 – 14 ธันวาคม 2561  

2.3(9)  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครัง้ที่ 9 และงานประชุม

วิชาการระดับชาติปริญญาตร ีในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561  

2.3(10) วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีที่ 1 ฉบับ

ที่ 1 มถิุนายน – กันยายน 2561 

2.3(11) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

กรกฎาคม-กันยายน 2561 

2.3(12) Veridian E-Journal, Silpakorn University  ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์

และศลิปะปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561 

2.3(13) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศนป์ีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 

2.3(17) The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference 

3–5 December 2018,Phetchaburi, Thailand.  

2.3(14) หนังสือเรื่อง การสร้างสรรค์งานโฆษณา 

2.3(15) หนังสือ เรื่อง การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

2.3(16) ต ารา เรื่อง ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีม 
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จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 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 
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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 

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 ติดตาม

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ โดยมี

ตัวแทนที่มาจากในแต่ละหลักสูตรเป็นกรรมการ เพื่อ

3.1-1(1) คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ  

3.1-1(2) ผลการส ารวจจากการท าประชาคม

ในพื้ นที่ ที่ คณ ะวิท ยาการจั ด การได้ รั บ
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ร่วมกันวางระบบกลไกขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานบริการวิชาการ 

ตลอดจนการก ากับดูแลติดตามและประเมินผลการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ป ร ะ จ า ปี 

คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการส ารวจจากการท า

ประชาคมในพื้ นที่ ที่ คณ ะวิทยาการจัดการได้ รับ

มอบหมาย รวมทั้ งพื้ นที่ เป้ าหมายที่มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบจ านวน 5 พื้นที่หลัก ได้แก่  

    - ชุมชนบ้านลาว จังหวัดอ่างทอง (คมส. ผู้รับผดิชอบ

หลัก) 

    - ชุ ม ชนบ้ าน อบ ทม  จั งห วั ด อ่ า งท อ ง  (ค วจ . 

ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

   - ชุมชนบ้านล าไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สวท.

ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

   - ชุมชนบ้านคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ควท.ผู้รับผดิชอบหลัก) 

   - ชุมชนบ้านพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คคศ. 

ผูร้ับผิดชอบหลัก) 

     โดยคณะกรรมการฯ น ารายงานผลการส ารวจความ

ต้องการ 3.1-1(2) เพื่อน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ

บริการวิชาการโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2560-2564 และจัดท าแผน

บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี

การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนงานและ

ระดับโครงการ ในแผนด าเนินงานด้านการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(3.1-1(3))  

    อีกทั้ งคณะวิทยาการจัดการได้จัดท า โครงการ

มอบหมาย และรายงานผลการส ารวจความ

ต้องการ 

3 .1-1 (3 ) แผนบ ริก าร วิช าก ารป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2561  

วันพุธที ่24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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ยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP 

เพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของคณะและ

มหาวิทยาลัย โดยด าเนินกิจกรรมใน 5 พื้นที่หลักที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการได้มี

การก าหนดเป้าประสงค์ของแผนบริการวิชาการตาม

แผนยุทธศาสตร์ของคณะ คือ ชุมชนมีอาชีพ และรายได้ 

และสร้างความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 

และก าหนดตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ

แผนบริการวิชาการ ดังนี้  

     1.) โครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมกัน

ระหว่างคณะกับชุมชนในเขตพื้นที่ เป้าหมายที่คณะ

วิทยาการจัดการดูแลรับผิดชอบ เพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยีสู่ ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 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 ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85    

     นอกจากนี้มีการก าหนดชี้วัดความส าเร็จระดับ
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โครงการดังนี้  

     1. เชิงปริมาณ  

     1.1) จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการต้องเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ระบุในโครงการ  

     1.2) จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการต้องเป็นไปตามที่

ก าหนด  

     2. เชิงคุณภาพ  

     2.1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความ

เข้าใจเพิ่มขึ้น อย่างนอ้ยร้อยละ 85  

     2.2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างนอ้ย ร้อยละ 85  

     2.3) การน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการ

แล้วน าไปใช้ประโยชน์ อย่างนอ้ยร้อยละ 85  

     2.4)  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โค ร งก า รที่ บ ร ร ลุ ผ ล ต าม

วัตถุประสงค์ฯ ร้อยละ 85  

      3. เชิงเวลา  

      3.1) โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 

85  

      ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มีการน าเสนอแผนบริการ

วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการ

ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จทั้งในระดับแผนงาน และ

ระดับโครงการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ ประจ า

คณะครั้งที่  3/2561 วันพุธที่  24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

(3.1-1(4)) 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชน หรือสังคม 
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   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มี

โครงการบริการวิชาการ จ านวน 11 โครงการ จ านวน 

265,050  บาท  และโครงการยกระดับและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 3,297,300 บาท โดยโครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมดด าเนินการในรูปของคณะกรรมการบริการ

วิชาการของคณะ และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ประโยชน์จาก

การบริการวิชาการในปีงบประมาณนี้ ได้จ านวน 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ชุมชน และ

สังคม ในพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 5 พื้นที่ และพื้นที่ที่ทาง

หลักสูตรคาดหวังเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน

การรับนักศึกษาใหม่ในอนาคต เช่น (3.1-2(1)), (3.1-

2(2)) 

กลุ่ม นักเรยีน/นักศึกษา 

1) โค รงก ารอบ รม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบจ าลอ ง

สถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer Game) เพื่อปั้นนักโล

จสิติกส์สู่ชุมชน 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 

กลุ่ม ครู/อาจารย์ 

1) การพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ 

กลุ่ม ชุมชน/สังคม 

1) โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน

ของชุมชนบ้านคลองทราย เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาล

บุญในวันผา้ป่าเชา้มดื ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ  

จ.พระนครศรอียุธยา 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสร้าง

3.1-2(1)  แ ผ น ก าร ใ ช้ จ่ า ย งบ ป ร ะม าณ

โครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 คณะวทิยาการจัดการ 

3.1-2(2) เล่มรายงานผลโครงการบริการ

วิชาการ จ านวน 11 โครงการ 
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ตราสินค้า และสื่อดจิทิัลส าหรับธุรกิจชุมชน 

3) โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน

คลองจกิ 

4) โครงการอบรม เชิงปฏิบั ติ การการวิ เคราะห์

โครงการลงทุนทางธุรกิจชุมชน 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากร

มนุษย์มอือาชีพ 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการสู่ ช่องทางการ

ต ล า ด โล ก ข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใน จั ง ห วั ด

พระนครศรอียุธยาและอ่างทอง 

7) โครงการการบริหารจัดการแบบบู รณ าการ

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน 

8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการค านวณต้นทุน

และการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

      ในการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ

การพัฒนาของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการบริการวิชาการ

ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร ได้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลในแต่ละ

ศาสตร์ รวมทั้งได้น ากลุ่มอาชีพสตรีวัดนาคที่ได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากหวาย และกลุ่มรอซีดีที่มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายไทย น าความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับชุมชนทั้ง 5 พื้นที่ 

และพื้นที่ที่คาดหวัง ภายใต้งบประมาณแผ่นดินผ่าน

โครงการบริการวิชาการ และโครงการยกระดับและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP พัฒนาอาชีพ

ตามแนวทางพระราชด าริ  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 คณะว ิทยาการจัดการได้ด าเนินการในกิจกรรม

ดังนี้ 
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1. กิจกรรมที่  1 การเตรียมการผลิตภัณฑ์ เพื่ อ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน (Phase 1) เป็นการ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยกระดับในพื้นที่ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจ านวน 5 พื้นที่ โดยมี

รายละเอียดการคัดเลือกผลิตภัณฑ ์ดังนี้ 

1.1 บ้ านอบทม ต .ยี่ ล้ น  อ .วิ เศษ ชัยชาญ  จ .

อ่างทอง ได้คัดเลือกข้าวตังดิบ  

1.2 บ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง ได้

คัดเลือกผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากเศษไม้ เพราะ

ในชุมชนบานลาว มีเศษไม้เป็น าจนวนมาก 

ทางคณะฯ จึงได้ เลือกน ามาพัฒนาเป็น

ผลติภัณฑ์นี้ขึ้นมา 

1.3 บ้ า น พ ย อ ม  ต .พ ย อ ม  อ .วั ง น้ อ ย  จ .

พระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกหัวไชโป้ว 

1.4 บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกปลาร้า 

1.5 ชุมชนบ้านรอซีดี ต.คลองพระยาบันลือ อ.

ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธา ได้คัดเลือก

ผา้ลายไทย 

2. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสินค้าชุมชน (Phase 2) 

โดยคณะฯ ได้ด าเนินการพัฒนาและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย และดึงดูด

ความสนใจของผู้บริโภค รวมทั้งได้ด าเนินการ

ออกแบบตราสินค้ า และบรรจุภัณฑ์ ให้กั บ

ผลติภัณฑ์ที่ได้คัดเลือกทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ 

3. กิจกรรมที่  3 การสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน 

(Phase 3) คณะฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มให้กับ

ผลิ ตภัณ ฑ์  เพื่ อ ด า เนิ นก ารขอจดทะเบี ยน
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างด านินการพิจารณาของพัฒนาชุมชน

จังหวัด 

4. กิจกรรมที่ 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อการตลาดใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะฯ ได้ด าเนินการจัด

กิจกรรมการส่งเสริมการขายและการบริการ 

รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ โดย

การสร้างเพจให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่ อ เป็น ช่อง

ทางการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับชุมชน ซึ่ง

ขณะนี้คณะฯ ได้ด าเนินการทั้ง 5 พื้นที่เรียบร้อย

แล้ว 

   จากการด าเนินการของคณะฯ ท าให้มหาวิทยาลัยฯ 

โดยสวพ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อต่อยอดการท างาน

อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณ ะและหลั กสูตรจะด าเนินการพัฒ นาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย ของพื้นที่เดิม รวมทั้ง

พืน้ที่ใหมท่ี่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบต่อไป 

 3. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บรกิารแบบให้เปล่า 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ศรีอยุธยา จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินงาน

โครงการบริก ารวิชาการของคณ ะฯ จ านวน เงิน 

265,050บาท และงบประมาณตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท้องถิ่น จ านวนเงิน 3,297,300 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้ งหมด  3 ,562,350 บาท  โดยคณ ะฯ ได้ จัดสรร

งบประมาณให้กับทุกสาขาวิชา เพื่อด าเนินโครงการ

บริก ารวิชาการ โดยมีจ านวนโครงการทั้ งสิ้ น  11 

3.1-3(1)  แ ผ น ก าร ใ ช้ จ่ า ย งบ ป ร ะม าณ

โครงการบริการวิชาการ และโครงการ

ยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้า

ชุมชน OTOP คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 109 

 

ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

โครงการ ทั้งนี้ คณะฯ มุ่งเน้นและสนับสนุนการน าองค์

ความรู้จากคณาจารย์ในคณะ รวมทั้งมกีารเชิญวิทยากร

ภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการวิชาการแก่

ท้องถิ่น/ชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ครู/

อาจารย์ ท้องถิ่น/ชุมชน หรือสังคม สามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากการบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการท างาน

ด้านต่างๆ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย เพื่อไม่ให้เป็นการ

เพิ่มภาระให้กับผู้ เข้ารับการบริการวิชาการ ฉะนั้น 

โครงการบริการวิชาการ และโครงการตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกโครงการจึงเป็นโครงการ

ที่บริการแบบให้เปล่าทุกโครงการ 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ  1 

และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มี

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและมีการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่

ก าหนดทุกโครงการ/กิจกรรม (3.1-4(1)) ซึ่งมีเกณฑ์

ก าหนด ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85 ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 85 และการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 ทั้งนี้

โครงการบริการวิชาการของคณะฯ จ านวน 11 กิจกรรม 

บรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์

ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริการวิชาการแก่

สังคม คือ  

     1) โครงการบริการวิชาการที่ เกิดจากความ

ร่วมกันระหว่างคณะกับชุมชนในเขตพื้นที่เป้าหมายที่

3.1-4(1) เล่ ม รายงานผลการด า เนิ น งาน

โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการ

จัดการ จ านวน 11 กิจกรรม  

3.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ป ร ะ จ า คณ ะค รั้ ง ที่  1/2562 วั น พุ ธ ที่  13 

กุมภาพันธ ์2562 
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คณะวิทยาการจัดการดูแลรับผิดชอบ (ชุมชนบ้านอบทม 

ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง) เพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยีสู่ ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีค่า

เป้าหมาย 1 โครงการ (ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความรว่มมือ

ของชุมชนบ้านอบทม จ.อ่างทอง จ านวน 2 โครงการ 

ได้แก่   

    1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์

โครงการลงทุนทางธุรกิจชุมชน 

       2. โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการการพัฒนา

ผลติภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ 

     2) เครือข่ ายความร่วมมื อจากห น่วย งาน

ภายนอกหรอืชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกัน 

ค่าเป้าหมาย 1 เครือข่าย คณะวิทยาการจัดการได้

ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการ

จัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสู่ช่องทางการตลาดโลก

ของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

อ่างทอง 

    3) โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 3 โครงการ    

    3.1) โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด้าน

การเรียนการสอน จ านวน 8 โครงการ 

   1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสร้าง

ตราสินค้า และสื่อดจิทิัลส าหรับธุรกิจชุมชน 

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน

คลองจกิ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติ การการวิ เคราะห์

โครงการลงทุนทางธุรกิจชุมชน 
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4. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดการทรัพยากร

มนุษย์มอือาชีพ 

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติ การสู่ ช่องทางการ

ต ล า ด โ ล ก ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

    6.โครงการการบริหารจัดการแบบบู รณาการ

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน 

    7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการค านวณต้นทุน

และการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    8. โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน

ของชุมชนบ้านคลองทราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาลบุญในวันผ้าป่า

เชา้มดื   ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 

     3.2) โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด้าน

วิจัย จ านวน 1 โครงการ 

    1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลติภัณฑ์

ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ 

    3.3) โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 

      1. โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน

ของชุมชนบ้านคลองทราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาลบุญในวันผ้าป่า

เชา้มดื ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 

     4.) โครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง  

แก่สั งคม/ชุมชนท้องถิ่น  ค่ าเป้ าหมาย 1 โครงการ    

จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

     1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ ช่องทางการ

ตลาดโลกของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรี 
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อยุธยาและอ่างทอง 

    5.) โครงการที่น าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไป

ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ค่าเป้าหมาย 1 

โครงการ ได้แก่ 

    1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลติภัณฑ์

ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ 

     6.) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 โครงการทั้งหมด 11

โครงการ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

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

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที ่

13 กุ ม ภ าพั น ธ์  2562 แ ล ะคณ ะก รรม ก าร ได้ ให้

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ

ในปีถัดไป ดังนี ้ 

      1) การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ สาขาวิชา

สามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการ

วิจัยได้ 

      2) ในการจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนนั้น 

ควรให้ชุมชนได้สร้างความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง และ

ควรมีการติดตามอย่างตอ่เนื่อง  (3.1-4(2)) 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ4 มาปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 

   จากการน าผลการประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าครั้งที่ 

1/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ้างอิงรายการหลักฐาน 3.1-

4(1)) พบว่าคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

3.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที ่

13 กุมภาพันธ์ 2562 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

มี ข้อเสนอแนะว่าคณะวิทยาการจัดการ นอกจากจะจัด

ให้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมแล้ว ควรมี

การติดตาม และต่อยอด เพื่อให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง 

และยั่งยืน รวมทั้ งควรมีการบูรณาการการบริการ

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งจาก

ผลข้อเสนอแนะดังกล่าวคณะวิทยาการจัดการจึงได้มี

การ จัดโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้ งสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่รอดได้  

    ซึ่งในปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการ

จัดการ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริการ

วิชาการ มาปรับปรุง/พัฒนาแผนการให้บริการวิชาการ

และแผนการใช้ประโยชน์แบบมุ่งเป้า ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ที่

รับผิดชอบมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้จากการ

พัฒนาอาชีพจากการด าเนินการบริการวิชาการของ

คณะวทิยาการจัดการต่อไป  

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดพื้นที่ในการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมในพื้นที่ ชุมชนบ้านอบทม จังหวัด

อ่างทอง ให้กับคณะวิทยาการจัดการนั้น ในงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับจัดสรร

งบประมาณในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบอีก 4 พื้นที่  (ระดับสถาบัน) 

ได้แก่ โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

สินค้าชุมชน OTOP โดยได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมใน

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการส ารวจหาผลิตภัณฑ์ เพื่อน ามา

3.1-6(1) โค รงการยกระดั บ และพัฒ นา

เศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ยกระดับ 

2. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างตรา

สินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

3. กิจกรรมการขอมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 

4. กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนา

ช่องทางการคา้ 

โดยกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมนี้ คณะวิทยาการ

จัดการ ได้ด าเนินการทั้ ง 4 พื้ นที่  ที่ มหาวิทยาลั ย

ก าหนดให้ ได้แก่ 

   1) บ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง  

   2) บ้านล าไทร ต.ล าไทร อ.วังนอ้ย จ.

พระนครศรีอยุธยา (ชุมชนรอซีด ีต.คลองพระยาบันลือ 

อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรอียุธยา) 

   3) บ้านพยอม ต.พยอม อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรี 

อยุธยา 

   4) บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอนิ  

จ.พระนครศรอียุธยา (3.1-6(1))    
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ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (สมศ.4.2) 

ชื่อโครงการ 

ประเภทของการ 

บริการวิชาการ 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน 

จากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

การ

บริการ 

แบบให้

เปลา่ 

() 

การ

บริการ

แบบ

สร้าง

รายได ้

() 

ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

ความรู ้

ความเขา้ใจ 

(ร้อยละ) 

การน าความรู้ 

ไปใช้ประโยชน ์

(ร้อยละ) 

เป้า 

หมาย 

ผล เป้า 

หมาย 

ผล เป้า 

หมาย 

ผล 

โครงการการถ่ายทอดภูมิ ปัญญา

อาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านคลอง

ทราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาล

บุญในวันผ้าป่าเช้ามืด ต.คลองจิก อ.

บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

  85.00 85.00 85.00 97.40 85.00 85.00 

โครงการจัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาการสร้างตราสินคา้ และสื่อ

ดิจิทัลส าหรับธุรกิจชุมชน 

  85.00 86.20 85.00 86.00 85.00 86.60 

โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว

ชุมชนบ้านคลองจิก 

  85.00 85.20 85.00 85.20 85.00 85.00 

โค ร ง ก า รอ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

แบบจ าลองสถานการณ์ โซ่อุปทาน 

(Beer Game) เพื่อป้ันนักโลจิสติกส์สู่

ชุมชน 

  85.00 92.40 85.00 93.20 85.00 90.00 

โครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการการ

วิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจ

ชุมชน 

  85.00 96.40 85.00 96.00 85.00 90.80 

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการทรัพยากรมนุษยม์อือาชพี 

  85.00 90.00 85.00 89.60 85.00 89.40 

โค รงก ารอบ รม เชิ งปฏิ บั ติ ก า รสู่

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด โ ล ก ข อ ง

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยาและอา่งทอง 

  85.00 92.20 85.00 91.60 85.00 90.80 
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โครงการการบริหารจัดการแบบบูรณา

การนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน 

  85.00 86.40 85.00 86.00 85.00 85.00 

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการเขียน

แผนธุรกิจ 

  85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 

โครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการการ

ค านวณต้นทุนและการก าหนดราคา

ผลิตภัณฑช์ุมชน 

  85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 

ค่าเฉลี่ยรวม   85.00 88.38 85.00 89.5 85.00 87.26 

 

ภาพรวมผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ 

 ผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (จ าแนกรายปี) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนเงิน 222,850 

บาท และโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวนเงิน 3,297,300 บาท ประเภท

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า จ านวน 11 โครงการ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นทุก

โครงการ ทุกกิจกรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ทุกกิจกรรม  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 

จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย เพื่อน าผลที่ได้มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

2. คณะวทิยาการจัดการ มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในโครงการอย่างตอ่เนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

      คณะวิทยาการจัดการ  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 าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6.  เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

7.  ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การท านุ บ ารุ งศิลปะและวัฒ นธรรม  โดย แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประกอบ ด้วย คณบดี รองคณบดี ตัวแทน

จากทุกหลักสูตร และหัวหน้าส านักงาน โดยมีพันธกิจที่

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อก ากับ ดูแล

งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การ

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

ด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 118 

 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ด าเนินงาน เป็ น ไปอย่ างมีประสิทธิภาพ  และเกิ ด

ประสิทธิผลตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

ก าหนดไว้ และประสานงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 4.1-1(1) 

 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

   คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมเพื่อจัดท าแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน โดย

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท า

แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการก าหนด

วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 4.1-2(1) 

วัตถุประสงค์ของแผน 

    1. เพื่ อส่ งเสริมและสนับสนุ น ให้บุ คลากรและ

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้สบืสานประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

   2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะ

วิท ยาการจั ดการ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

   3. เพื่อบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศกึษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

   1. บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานประเพณี และ

4.1-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2561  

4.1-2(2) เล่ มแผนท านุ บ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2561 

4 .1-2 (3) แผนก าร ใช้ จ่ าย งบป ระม าณ 

ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม คณะวทิยาการจัดการ  

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 119 

 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย อย่างน้อย 6 กิจกรรม และ

สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา 

ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส อีกทั้ งยัง

สามารถส่งเสริมและสบืสานวัฒนธรรมอันดงีามของไทย 

   2. นักศกึษาได้รับการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 5 กิจกรรม และ

สามารถน าหลักค าสอนมาปรับใช้ในการเรียนและการ

ด าเนนิชีวติได้ 

   3. มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 

3 รายวิชา  

   คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจ าปี ก ารศึ กษา 256 1 เป็ น เงิน  25,000 บาท      

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

 3. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการก ากับติดตามให้มีการ

ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โด ย คณ ะวิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร  ได้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในการก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม ตาม

แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2561 จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้  

- ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2561 

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษณ์ประเพณีลอย

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

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม  
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กระทง 

- ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 

ประชุมสรุปงานลอยกระทงและวางแผนการจัดกิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

“ท าบุญไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” 

- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

เป็นการประชุมสรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

“ท าบุญไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” และวางแผน

การจัดกิจกรรม เวียนเทียนวันพระ “มาฆะบูชา” 

- ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 

เป็นการประชุมสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม เวียน

เทียนวันพระ “มาฆะบูชา” และการวางแผนในการจัด

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์   

- ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

เป็นการประชุมสรุปผลการด าเนินงานหลังการจัด

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์   เพื่อวิเคราะห์

ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และวางแผน

การจัดกิจกรรมดอกบัวบูชาพระ “วิสาขบูชา” 

- ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ประชุมสรุปกิจกรรมดอกบัวบูชาพระ “วิสาขบูชา” และ

วางแผนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  

“แหเ่ทียน” 4.1-3(1) 

 4.  ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการประเมินความส าเร็จ 4.1-4(1) เล่ ม แผนท านุบ ารุ งศิลปะและ
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ของตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการ

จัดการ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดท า

รายงานผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้  

4.1-4(1), 4.1-4(2), 4.1-4(3), 4.1-4(4), 4.1-4(5), 4.1-

4(6), 4.1-4(7), 4.1-4(8), 4.1-4(9), 4.1-4(10) 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่  1 เพื่ อส่ งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ไทย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่  1 บุคลากรและ

นักศึกษาได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ไทย จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมอนุรักษณ์

ประเพณี ลอยกระทง 2) กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3) กิจกรรม

เวียนเทียนวันพระ “มาฆะบูชา” 4) กิจกรรมสืบสาน

ประเพณี สงกรานต์  5) กิจกรรมดอกบัวบู ชาพระ        

“วิสาขบูชา” และ 6) กิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

“แห่เทียน”  และสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้กับนักศึกษา ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส 

อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดี

งามของไทยอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 2 เพื่อพัฒนามาตรฐาน

การเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่ 2 นักศึกษาได้รับ

การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2561 

4.1-4(2) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมอนุรักษณ์ประเพณีลอยกระทง 

4.1-4(3) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1-4(4) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ “มาฆะบูชา” 

4.1-4(5) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์   

4.1-4(6) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมดอกบัวบูชาพระ “วิสาขบูชา” 

4.1-4(7) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา “แห่

เทียน” 

4 .1-4 (8 ) ม คอ .3 วิ ช าก ารจั ด ก ารข้ าม

วัฒนธรรม  

4.1-4(9) มคอ.3 วิชาการสื่อสารทางการ

ตลาดแบบบูรณาการ 

4.1-4(10) มคอ.3 วิชาสัมมนาการจัดการโลจิ

สติกส์  

  

 

 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 122 

 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 5 กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมอนุรักษณ์

ประเพณี ลอยกระทง 2) กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3) กิจกรรม

เวียนเทียนวันพระ “มาฆะบูชา” 4) กิจกรรมสืบสาน

ประเพณี สงกรานต์  5) กิจกรรมดอกบัวบู ชาพระ        

“วิสาขบูชา” และสามารถน าหลักค าสอนมาปรับใช้ใน

การเรียนและการด าเนินชีวติได้ 

วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 3 เพื่อบูรณาการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

ของนักศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนข้อที่ 3 มีการบูรณาการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

และกิจกรรมของนักศึกษา 3 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาการ

จัดการข้ามวัฒนธรรม โดยมีการมอบหมายงานให้แต่ง

ชุดไทย เพื่อถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

กิจกรรมบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับวัน

ลอยกระทง โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดลอย

กระทง 2) วิชาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

โดยให้นักศึกษาใช้สื่อทางการตลาดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และโฆษณาวัด

ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) วิชาสัมมนาการ

จัดการโลจิสติกส์ โดยให้นักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรม

ท าบุญห้องปฏิบั ติการโลจิสติกส์  เพื่ อ เป็นการให้

นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จักขนบธรรมเนียม

ประเพณีและมาพบปะหารือกันเกี่ยวกับวิจัยแล้วบูรณา

การในรายวิชา 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 123 

 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

   คณะวิทยาการจัดการได้มีการประชุม คณะกรรมการ

ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อน าผล

การประเมนิกิจกรรมที่จัดในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

- ผลการด าเนินงานกิจกรรมอนุรักษณ์ประเพณีลอย

กระทง โดยได้ผลการประเมิน 4.25 อยู่ในระดับมาก 

- ผลการด าเนินงานกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ผลการประเมิน 

4.27 อยู่ในระดับมาก 

- ผลการด าเนินงานกิจกรรมเวียนเทียนวันพระ “มาฆะ

บูชา” โดยได้ผลการประเมิน 4.29 อยู่ในระดับมาก โดย

มีข้อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มเวลาในการประดิษฐ์โคม

เทียน อยากเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพิ่มมากขึ้น  

- ผลการด าเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

โดยได้ผลการประเมิน 4.28 อยู่ในระดับมาก    

- ผลการด าเนินงานกิจกรรมดอกบัวบูชาพระ “วิสาขบู

ชา” โดยได้ผลการประเมิน 4.33 อยู่ในระดับมาก 

- ผลการด าเนินงานกิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

“แห่เทียน” โดยได้ผลการประเมิน 4.37 อยู่ในระดับมาก 

โดยมี ข้อ เสนอแนะ คื อ  เป็ นการอนุ รักษ์ สื บสาน

วัฒนธรรมไทยที่ดีงามและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ

ชุมชน เป็นการสง่เสริมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  

    คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการ โดยการประชุมครั้งที่ 5/2562 

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จากผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมดังกล่าว ในที่ประชุมจึง

พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว และเสนอแนะเพิ่มเติมว่า

ควรน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในกิจกรรมมาปรับปรุงเพื่อ

4.1-5(1) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมอนุรักษณ์ประเพณีลอยกระทง 

4.1-5(2) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1-5(3) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ “มาฆะบูชา” 

4.1-5(4) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์   

4.1-5(5) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมดอกบัวบูชาพระ “วิสาขบูชา” 

4.1-5(6) เล่มรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา “แห่

เทียน” 

4.1-5(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่  5/2562 วันที่  6 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

วางแผนจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

4.1-5(1), 4.1-5(2), 4.1-5(3), 4.1-5(4), 4.1-5(5), 4.1-

5(6), 4.1-5(7) 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

   คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ

การบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการเผยแพร่

การจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสาธารณชน ทั้ง 6 

กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมอนุรักษณ์ประเพณีลอย

กระทง 2) กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3) กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ 

“มาฆะบูชา” 4) กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์    

5) กิ จกรรมดอกบั วบู ชาพ ระ “วิสาขบู ชา” และ          

6) กิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา “แหเ่ทียน” โดยมี

การเผยแพรผ่า่นเว็บไซต์ คณะวทิยาการจัดการ   

4.1-6(1) 

4.1-6(1)  เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  

 

 7. ก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ   

- - 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 
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จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. คณะวทิยาการจัดการ มีระบบและกลไกด้านการท านุบ ารุงศลิปะ และวัฒนธรรมที่ด ี 

2. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุง

ศลิปะ และวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

3. คณะวิทยาการจัดการ มีการติดตามผลการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการน า

ผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงการด าเนนิงานในครั้งตอ่ไป 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.   ยังขาดการจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

 126 

 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ  

เกณฑ์มาตรฐาน: 

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 
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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 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ

สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์

ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   คณะวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 (5.1-1(1)) มีหน้าที่ในการทบทวน 

และพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลั ย ฯ  โดยมี ผลมาจากการประชุม เชิ ง

ปฏิบัติการโดยการระดมสมองของบุคลากร เพื่อทบทวน

แผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 ณ บ้านสวนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม (5.1-1(2)) 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ครั้งนี้  และ

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน  (5 .1-1(3)) แผนปฏิบัติ ราชการ ที่ มีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 

– 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในที่

ประชุมครั้งที่  1/2562 วันพุธที่  13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 

2562 (5.1-1(4)) และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย จากนั้น

คณะฯ ด าเนินการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 

5.1-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ คณะวทิยาการจัดการ  

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

2562 

5.1-1(3) แผนยุทธศาตร์ ระยะ 5 ปี และแผน   

กลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

5.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ1/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 

5.1-1(5) บันทึกข้อความการจัดส่งแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  และแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้กับ

ทุกสาขาวิชา 

5.1-1(6) รายงานความก้าวหน้าการด าเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2562 และแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

(5.1-1(5)) ไปยังสาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมาย คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย 3 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-1(6)) และ

ประเมินผลการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน รวมทั้งถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ และน าผล

การประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงนิที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง

เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต

และโอกาสในการแข่งขัน 

     ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยกองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้

รวบรวมและจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่งมี

ขั้นตอนการค 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 (ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นที่

5.1-2(1) รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 

อยุธยา 
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คณะ) คืองบประมาณจากภาครัฐ และเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

 2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่

ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

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 เช่น 

ค่าจา้งเหมาบริการ และรายการค่าใช้สอยอื่น ๆ  

 - ค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 

วัสดุอบรม วัสดุฝึกปฏิบัติการ วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม 

และวัสดุอื่น ๆ  

 - ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

ต่างๆ เชน่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการ

ไปรษณีย์ และค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

 2.4 หมวดเงินอุดหนุน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้จา่ยจากหมวดเงนิอุดหนุน 

 2.5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยค่าใช้จา่ยต่างๆ 

ที่ก าหนดให้จา่ยจากหมวดรายจ่ายอื่น 

 2.6 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะ

อ้างอิงอายุการใช้งานตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

โดยจะคิดค่าเสื่อมราคาเฉพาะครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

ที่อายุการใชง้านยังไม่หมดเท่าน้ัน 
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   สรุปผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มี

ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  47,660.14 บาท  เมื่ อจ าแนกราย

หลักสูตรจ านวน 12 หลักสูตร ดังนี้  

1.        โดยหลักสูตรที่มีต้นทุนน้อยที่สุด คือหลักสูตรการ

จัดการโลจิสติกส์ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เท่ากับ 

32,553.34 บ าท  หลั กสู ต รที่ มี ต้ นทุ นสู งที่ สุ ด  คื อ

หลักสูตรการท่องเที่ยว มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ เท่ากับ  

88,642.19 บาท และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของคณะ คือ 

47,660.14 บาท 

   จ านวนนักศึกษา ใช้จ านวนนักศึกษาที่มีอยู่จนถึงปี

การศกึษา 2561  

   คณะวิทยาการจัดการ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ

การบริหารหลักสูตรแล้วพบว่าในปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบ

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 8,000 บาท เท่ากับปีการศึกษา

ละ 16,000 บาท เมื่อเปรียบ เทียบระหว่างค่าบ ารุง

การศึกษากับต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรทั้ ง 12 

หลักสูตร พบว่า มีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรการ

จัดการโลจสิติกส์ ที่มีความคุ้มทุน ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ที่

เหลือยังไม่มีความคุ้มทุนของการบริหารแต่ละหลักสูตร 

ซึ่ งท างคณ ะวิทยาการจัดการ  จะยั งไม่ เสนอต่ อ

มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มเงินค่าบ ารุงการศึกษา เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบ ารุง

การศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา

ตั้งแตภ่าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา 

     คณะวิทยาการจัดการ ได้ก าหนดค่าบ ารุงการศึกษา
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ภาคเรียนละ 8,000 บาท หรือปีการศึกษาละ 16,000 

บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน

พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า 

เช่น เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,000 บาท ค่า

บ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเงิน 7,700 บาท 

และภาคการศึกษาที่  2 เป็นเงิน 6,700 บาท (ที่มา : 
https://drive.google.com/file/d/0B9mOeM17TTyYQm16T0w1Y0

w1aFE/view)   

   จ าก ก ารวิ เค ร าะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย  แล ะก าร

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ข้างต้น 

จะเห็นได้ว่าค่าบ ารุงการศึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

ค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า ถือว่ามีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน

ในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพืน้ที่เดียวกัน   

     คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยของ

หลักสูตรของคณะฯ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้บริหารได้ เห็นต้นทุนการผลิตบัณฑิต และ

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะ ซึ่งต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิต/จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของ

คณะวิทยาการจัดการในหมวดการจัดการศึกษาสาขา

บริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีจ านวน  47,660.14 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) จ านวน 

23,855.81 บาท  ซึ่ ง เป็ นจ านวนที่ เพิ่ ม ขึ้ น  เท่ ากั บ 

23,804.33 บาท คิดเป็น 33.29% (5.1-2(1)) เนื่องจาก 

https://drive.google.com/file/d/0B9mOeM17TTyYQm16T0w1Y0w1aFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B9mOeM17TTyYQm16T0w1Y0w1aFE/view
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   1. งบประมาณที่ได้รับในปี 2561 จ านวน 6,849,931

บาท และในปี 2562 จ านวน 3,971,080 บาท ลดลง 

จ านวน 2,878,851 บาท 

   2 . คณ ะฯ  ได้ ด า เนิ น ก ารค วบ คุ ม ก าร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณที่ทุกสาขาได้รับเงินงบประมาณอย่าง

เคร่งครัดโดยให้รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุก

เดือน และถ้ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตาม

ก าหนดก็จะมีการเร่งรัดจากมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น 

แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาการจัดการ ได้น าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นแนวทางใน

การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิด

จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ

คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

   คณะวิทยาการจัดการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

การบริหารความเสี่ยง (5.1-3(1)) ประกอบด้วยคณบดี 

รองคณบดี ประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร 

ตัวแทนอาจารย์ หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่คณะฯ 

ท าหน้าที่วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาส

และผลกระทบ โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน

พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (5.1-3(2)) ที่ประชุมได้

ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามรูปแบบการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่จ าแนกปัจจัยความเสี่ยงตามเป้าประสงค์

ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เหมาะสมกับเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  และ

พิจารณาจากตัวชี้วัดที่อาจจะท าให้เกิดความเสี่ยง และ

5.1-3(1) ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมบริหาร

ความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

5.1-3(3) แบบรายงานผลการวิเคราะห์ความ

เสี่ ย งและแผนจั ดการความ เสี่ ย งคณ ะ

วิทยาการจัดการ  

5.1-3(4) รายงานผลการด าเนินงานแผน

จัดการความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 6 เดือน)  
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จัดท าแบบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผน

จัดการความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ยัง

ได้น าข้อเสนอแนะที่ ได้จากการโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยงอีกด้วย 

(5.1-3(3)) และสรุปผลการด าเนินงานแผนจัดการความ

เสี่ยงคณะวิทยาการจัดการเสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ในการประชุม ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันพุธที่ 

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จากนั้นคณะมีการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

(รอบ 6 เดือน) มาจัดท ารายงานน าเสนอเพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งต่อไป 

เพื่อน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มา

ปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะวทิยาการจัดการในปีตอ่ไป   

     ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการ

จัดการได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัย

ภายนอก และปัจจัยภายใน ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่จ านวนนักศึกษาที่ลดลง 

จากการที่คณะและหลักสูตรได้ด าเนินการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดกิจกรรม

บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมร่วมกับ

นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการ

สร้างเครือข่ายแล้วนั้น  ยังส่งผลให้จ านวน

นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนลด

น้อยลงกว่าเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 

สาเหตุอาจเกิดจากจ านวนประชากรในวัยเรียน
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มีจ านวนที่ลดลง และมีสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น

ความเสี่ยงที่คณะไม่สามารถควบคุมได้   

2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ร้อยละของจ านวนอาจารย์

ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และบุคลากรสาย

วิชาการที่ด ารงต าแหน่ง ผศ./รศ. ซึ่งความเสี่ยง

นี้ เป็นความเสี่ยงที่คณะเลือกมาด าเนินการ

จัดการความเสี่ยง  

   และในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยง คณ ะ

วิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการเลือกตัวชี้วัดที่ท าให้เกิด

ความเสี่ยงได้แก่ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก รวมทั้งร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของ

มหาวิทยาลัย โดยเลือกตัวชีว้ัดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ และร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จากนั้นคณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ที่ถึงก าหนดเวลาใน

การพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ที่ได้รับ

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน ได้แก่ ต าแหน่ง รอง

ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน (รศ.ดร.อัจฉรา หล่อ

ตระกูล) ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 

(ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ และผศ.พรรษวรรณ สุข

สมวัฒน์) และอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลงานของผู้

ประเมินภายนอก จ านวน 9 คน 
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 

   คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการบริหารคณะด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อ ด้วยการประกาศนโยบายในการ

ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน ปี พ.ศ.2562 

(5.1-4 (1)) ส าหรับหลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการบริหาร

คณะม ี10 ประการ คือ  

1. หลักประสิทธิผล  

   ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มีความสอด 

ค ล้ อ งกั บ งบ ป ระม าณ ที่ ได้ รั บ ก ารจั ด ส รรจ าก

มหาวิทยาลัย (5.1-4(2)) รวมถึงมีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รอบ 6 

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

เกิดประโยชน์ต่อคณะวิทยาการจัดการ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (5.1-4(4)) สามารถที่จะน าผลการปฏิบัติงาน

มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะบริหารงานต่อไป 

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

5.1-4(1) ประกาศคณะเรื่อง นโยบายในการ

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  

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

2562 

5.1-4(3) รายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

5 .1-4 (4 ) ราย งานก ารติ ด ต ามผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พ.ศ. 2562 

5.1-4(5) นโยบายต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.1-4(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

ด าเนนิงานด้านต่างๆ  

5 .1-4 (7 ) ราย งานก ารติ ด ต ามผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พ.ศ. 2562 

 5.1-4(8) ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการคณะวทิยาการจัดการ 

5.1-4(9) ค าสั่งมอบอ านาจให้รองคณบดี

ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 

5.1-4(10) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

ด าเนนิงานด้านต่างๆ  

5.1-4(11) สรุปผลโครงการบริการวชิาการ 

5.1-4(12) แบบฟอร์มการขอใช้ทรัพยากร

ต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(13) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
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แผนปฏิบั ติ ราชการ ฯลฯ (5 .1-4(6 )) เพื่ อ ให้ การ

ด าเนินการขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิด

ความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้ งในด้านงบประมาณ ด้าน

บุคลากร ด้านระยะเวลา (5.1-4(7)) และได้มีการ

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในงานกิจการนักศึกษา 

งานพัสดุ งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ และ

งานวิชาการ โดยไม่หยุดพักกลางวัน และเปิดบริการทุก

วันที่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (5.1-4(8)) 

3.หลักการตอบสนอง  

คณะวิทยาการจัดการบริหารงานภายใต้ระยะเวลาที่

ก าหนด เนื่องจากมีการมอบอ านาจให้รองคณบดี ใน

ฝ่ายต่างๆ สามารถตัดสินใจในส่วนหน้าที่รับผิดชอบได้ 

(5.1-4(9)) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

ด้านต่างๆ (5.1-4(10)) เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการด าเนินการได้เป็น

อย่างดี สามารถตอบสนอง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความหลากหลายได้ เช่น โครงการบริการวิชาการ (5.1-

4(11)) การจัดอาคารสถานที่ในการท างาน การเรียนการ

สอน และสภาพแวดล้อมภายในคณะวิทยาการจัดการ 

(5.1-4(12)-5.1-4(13)) และทางคณะวิทยาการจัดการ

จะค านงึถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นส าคัญ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  

       ผู้บริหารก าหนดนโยบายการบริหารงาน โดย

ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความรับผิดชอบต่อ

นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับการรายงานการ

ประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

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

ผูร้ับบริการคณะวทิยาการจัดการ 

5.1-4(14) รายงานการประเมินตนเอง คณะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศกึษา 2561 

5.1-4(15) ผลการประเมินด้านต่างๆ ใน

เว็บไซต์  

5.1-4(16) แผนบริหารความเสี่ ยง คณะ

วิทยาการจัดการ 

5.1-4(17) รายงานการประชุมคณาจารย์ 

คณะวทิยาการจัดการ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

5.1-4(19) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

คณะวทิยาการจัดการ 

5.1-4(20) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท า 

แผนกลยุทธ์  

5.1-4(21) เว็บไซด์คณะ 

5.1-4(22) เว็บไซด์คณะหัวข้อสายตรงคณบดี 

5.1-4(23) รายงานการประชุมคณาจารย์

คณะวทิยาการจัดการ 

5.1-4(24) ค าสั่งคณะ เรื่อง การมอบหมาย

งานให้รองคณบดีรับผดิชอบงานในคณะ  

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

กรรมการชุดต่างๆ ให้ปฏิบัติงาน  

5.1-4(26) แบบมอบหมายภาระงาน  

5.1-4(27) ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะ  

5.1-4(28) ประกาศคณะ เรื่อง นโยบายใน

การใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารงาน  
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มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถประเมินผลการ

บริหารตามความรับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่อ

การบริหารงานผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และการ

ประเมินผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (5.1-4(15)) รวมถึง

แสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้อย่างตอ่เนื่อง (5.1-4(16)) 

5. หลักความโปร่งใส  

ผู้บริหารมีการบริหารงบประมาณถูกต้องตาม

ระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการ 

บ ริห าร เป็ น ผู้ พิ จ ารณ า แล ะมี ก ารแจ้ งรายก าร

งบประมาณให้ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะและที่

ประชุมคณาจารย์ทราบ (5.1-4(17)) 

ผู้บริหารมีการตัดสินใจด าเนินกิจการของคณะให้

เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 

(5.1-4(18))นอกจากนี้ในการด าเนินการตัดสินใจในระดับ

นโยบายนั้นผู้บริหารระดับคณะมีการน าเรื่องดังกล่าว

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะที่เป็น

องค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนจากบุคลากร

ในคณะและผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นองค์คณะ

บุคคลที่มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ และมีความยุติธรรม 

(5.1-4(19)) 

6. หลักการมีส่วนร่วม  

     ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานและ

กิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น (5.1-4(20)) บุคลากรทุก

ภาคส่วนในคณะสามารถรับรู้และมีการส่วนร่วมใน

5.1-4(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4(30) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

คณะวทิยาการจัดการ 

5.1-4(31) การขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกของคณาจารย์  

5.1-4(32) รายงานการประชุมคณาจารย์

คณะวทิยาการจัดการ 
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กิจกรรมต่างๆ ของคณะผ่านทางเว็บไซต์คณะ (5.1-

4(21)) หรือสามารถร่วมแสดงความคิ ด เห็ นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์คณะหัวข้อสายตรง

คณบดี (5.1-4(22)) หรือในที่ประชุมต่างๆ ผู้บริหารคณะ

ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นและข้อ เสนอ แนะต่างๆ ในการ

บริหารงานคณะและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 

อย่างเสรี (5.1-4(23))    

7.หลักการกระจายอ านาจ  

     ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจและภาระงานให้แก่

บุคลากร โดยคณบดีมีการกระจายหน้าที่ความรับผิด 

ชอบไปยังรองคณบดีโดยมีการจัดท าค าสั่งมอบหมาย

งานอย่างชัดเจน (5.1-4(24)) คณะมีการออกค าสั่งใน

การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การ

ด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของคณะเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ (5.1-4(25)) และตรงตามความสามารถ

ของแต่ละบุคคล (5.1-4(26)) 

8. หลักนิติธรรม 

ผู้บริหารคณะมีการบริหารคณะด้วยความยุติธรรม

อยู่บนพื้นฐานของระเบียบ หลักการ เหตุผล และ

ความถูกต้อง  

มีการออกข้อบังคับของคณะ รวมทั้งระเบียบและ

ประกาศเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศผ่านทางช่องทางต่างๆ 

ในคณะ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของคณะ เช่น 

ข้อบังคับเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับ

เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิและ

สวัสดิการ และข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา เป็นต้น (5.1-
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4(27)) 

9. หลักความเสมอภาค 

คณะมีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

พันธกิจและนโยบายของคณะโดยยึดหลักความเสมอ

ภาค มีการปฏิบัติตอ่บุคลากรทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม

กัน และไม่แบ่งแยกประเภทของบุคคลให้เกิดความไม่

ชอบธรรมในการด าเนินงาน โดยมีการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภบิาล (5.1-4(28)) 

ผู้บริหารคณะมีการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่าง

เสมอภาค รวมทั้ งมีการกระจายงานเพื่ อ เป็นการ

กระจายภาระงานให้ทุกคนรับผิดชอบอย่างเข้าถึง ทั่วถึง 

และเป็นธรรม  

ส าหรับกิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับ

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เช่น การส่งเสริมให้บุคลากร

ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในหลายด้าน เช่น การ

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ

การศึกษาดูงาน (5.1-4(29)) การสนับสนุนให้คณาจารย์

ได้มีโอกาสในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ (5.1-4(30))  และคณะมีนโยบาย

ในการสนับสนุนให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพในการเรียนต่อ

ระดับปริญญาเอก (5.1-4(31)) การด าเนินการในส่วนนี้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถใน

การเป็นผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร  

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  

ผู้บริหารคณะมีการใช้หลักฉันทามติในการตัดสินใจ

ในกิจกรรมบางอย่าง โดยรับฟังความคิดเห็นของส่วน 
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รวม โดยความคิดเห็นนั้นต้องไม่ขัดต่อระเบียบและความ

ถูกต้อง การด าเนินการในข้อนี้ยึดหลักการของการมี

ส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกันโดยมีกระบวนการหา

ข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมของบุคลากรทุก

ภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและการหาข้อสรุปร่วมกัน (5.1-

4(32)) 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรยีนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานจรงิ 

      คณะวิทยาการจัดการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ (5.1-5(1)) โดยมี

หน้าที่ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนด

ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สนับสนุนวิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะหลักของคณะฯ อย่างน้อยให้ครอบคลุม    

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย โดยได้

ด าเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 

7 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การบ่งชี้ความรู้ คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะ

กรมการจัดการความรู้ และได้ประชุมร่วมกัน 

เพื่อก าหนดการบ่งชี้ความรู้ และก าหนดประเด็น

ความรู้ที่จ าเป็น โดยในแต่ละด้านได้ก าหนด

ประเด็น ดังนี ้ 

1.1. ด้านการผลิตบัณฑิต คือเทคนิคการเรียน

การสอนแบบ Google Classroom  

5.1-5(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู ้คณะวทิยาการจัดการ 

5.1-5(2) รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

5.1-5(3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

จัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  

(คู่มือ) ด้านการผลิตบัณฑิต “เทคนิคการ

เรียนการสอนแบบ Google Classroom” 

5.1-5(4) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

จัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  

(คู่ มื อ ) ด้ านการวิจัย  “เทคนิคการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน” 
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1.2. ด้านงานวิจัย คือ เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยให้ได้รับทุน 

2. การสร้ างและแสวงหาความรู้  คณ ะฯ ได้

ด าเนินการสร้างและแสวงหาความรู้  จ านวน 6 

ครั้ง ได้แก่ 

         - ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

         - ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

         - ครั้งที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

         - ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

         - ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

         - ครั้งที่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

       รวมทั้งได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกคณะที่ มี ความรู้  ความ

เช่ี ยวชาญ  และมี ประสบการณ์ ในประเด็ นที่ ท าง

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ก าหนดขึ้น โดยด้านผลิต

บัณฑิต ได้แก่ อาจารย์ ดร.สิริพล  แสนบุญส่ง จากคณะ

ครุศาสตร์ และด้านวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พิทยา ใจค า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในและนอกคณะที่สนใจ ซึ่ง

ได้ด าเนินการเมื่อวันพุธที่  24 เมษายน 2562 ณ ห้อง

อินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ  

      3. การจั ดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ  ทางฝ่ าย

เลขานุ การของคณ ะกรรมการจั ดการความรู้  ได้

ด าเนินการสรุปประเด็นทั้งหมดจากการแสวงหาความรู้ 

เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดการความรู้  เพื่อ

พิจารณาสรุปประเด็นที่ต้องการน าไปจัดท าเอกสารเพื่อ

เผยแพร่ 

     4. การประมวลผลและกลั่ นกรองความรู้  ฝ่ าย

เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดท าคู่มือ 

“เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google 
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Classroom” และ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้ได้รับทุน” 

     5. การเข้าถึงความรู้ คณะฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่

คู่มือ “เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google 

Classroom” และ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้ได้รับทุน” และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาการ

จัดการ  

     6 . การแบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนความรู้  คณ ะฯ ได้

ด าเนินการจัดท าเอกสารคู่มือการจัดการความรู้ทั้ง 2 

ด้าน ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้คณาจารย์และผู้ที่สนใจได้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือที่คณะฯ ได้ด าเนินการ

เผยแพร่ เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์

มากขึน้ 

     7. การเรียนรู้ คณะฯ ได้ด าเนินการให้คณาจารย์ใน

คณะฯ ได้น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย 

ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ในคณะฯ ได้น าผลของ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ในการเรียนการสอน และ

การวิจัยดังนี ้ 

7.1 อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี และอาจารย์สุดารัตน์ 

เกลี้ยงสอาด ได้น า google classroom มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น 

การส่งงาน การแจ้งข่าวสารและผลคะแนน

สอบ การเช็คช่ือเขา้เรียน  

7.2 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้น า

ประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไป

พัฒนาหัวข้อวิจัย และเสนอเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนวิจัย โดยได้รับทุนดังนี้ 

1. การจัดการทางการเงินของผู้ประกอบการการ

ท่ อ ง เที่ ย ว ใ น เ ข ต ม ร ด ก โ ล ก  จั ง ห วั ด

พ ระนครศรีอยุ ธยา โดยผศ .สุ มนา พู ลผล 
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งบประมาณ 25000 บาท 

2. การบูรณาการแนวทางตัดสินใจยอมรับเพื่อ

ปรับตั ว เข้ าสู่ โครงการเกษตรอัจฉริยะของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์ 

งบประมาณ 1,107,000 บาท 

3. การต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการท าขนมไทย

โบราณ 9 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนของกลุ่ม

แม่บ้าน ชุมชนหมู่บ้านจีน อ าเภอบางบาล  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง,

อาจารย์ฉัตรชัย   นิยะบุญ และอาจารย์ก าธร แจ่ม

จ ารัส งบประมาณ 500,000 บาท 

4. การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน และโอกาสทางการ

ตลาด เพื่อการสร้างคุณค่า เชิงพาณิชย์ของกลุ่ม

ผู้ผลิตผ้าไทย ในเขตภาคกลาง โดยดร.เมธารัตน์   

จันตะน ีและรศ.ปราณี ตันประยูร  งบ ป ระม าณ 

500,000 บาท 

5. การพัฒนารูปแบบคุณภาพการบริการส าหรับ

โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์

สรพล   ขัตติยาสุวรรณ งบประมาณ 500,000 

บาท (รายการที่ 2-5 อยู่ระหว่างการพิจารณา

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย) 
 

   จากนั้นคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ ได้

ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

(5.1-5(2)) เพื่อสรุปและจัดท าการรายงานผลการ

ด าเนนิงานโครงการดังกล่าว (5.1-5(3)) , (5.1-5(4)) 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

     คณะวิทยาการจัดการ ได้มีนโยบายในการด าเนิน 5.1-6(1) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การ

บ ริ ห าร งาน บุ ค ค ล ทั้ งส อ งส าย งาน ส า เร็ จ ต าม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยทางคณะได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2562(5.1-6(1)) โดยคณะกรรมการมีหน้าที่

ดังตอ่ไปนี ้ 

     1. วิเคราะห์สภาพความต้องการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรทุกภาคส่วนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ  

   2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 และ

ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

   3 . ก ากั บ และติดตามให้มี ก ารด าเนิ นการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร (5.1-6 (2)) 

   ทั้ งนี้ ในงบประมาณปี  พ .ศ. 2562 คณะฯ ได้จัด

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาต าราวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ ในการด าเนินโครงการเป็นลักษณะให้

ความรู้ ตอบข้อซักถามและตรวจผลงานเบื้องต้นในการ

ผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบของต ารา หรือหนังสือ 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ และการ

ด าเนินการท ากิจกรรมเป็นช่วง ไตรมาส 1 – ไตรมาส 4   

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเล่มสมบูรณ์ภายในไตร

มาส 4 ทั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการฯ 

จ า น ว น  20 ค น  (5 .1-6 (3 ) )  ,  (5 .1-6 (4 ) )  โด ย

ผูท้รงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า และด าเนินการ

รายงานผลให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ และ

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาว   

แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

5.1-6(2) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.1-6(3 ) ป ระกาศ  เรื่ อ ง  ก ารรับ สมั ค ร

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาต ารา

วิชาการ คณะวทิยาการจัดการ 

5.1-6(4) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ เข้าร่วม

โครงการพัฒนาต าราวิชาการ คณะวิทยาการ

จัดการ 

5.1-6(5) ค าสั่งไปราชการเข้าอบรม/สัมมนา

ของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
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ณัฐภรณ์ ศิริวรรณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้เข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ในระดับช านาญการ 

    คณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้มีการ

พัฒนาตนเองโดยให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

การเข้าร่วมอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (5.1-6(5)) 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการ

ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและกลไก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

มุ่งเน้นให้การประกันคุณภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการการบริการการศึกษา ที่ด าเนินการเป็น

ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตาม

แผน การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุง

พัฒนา เพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าหมายการ

ประกันคุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2561 (5.1-7(1)) 

นอกจากนีค้ณะวทิยาการจัดการ มีการด าเนินงาน ดังนี้  

1. มีการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ปี

การศกึษา 2561 (5.1-7(2)) 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานประกันคุณภาพ

5.1-7(1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภ าย ใน  ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ .ศ .2 5 6 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  

5.1-7(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณ ภาพการศึกษาภายในประจ าคณ ะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

5 .1-7(3 ) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 

2561 

5.1-7(4) รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

มคอ.7 ทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2561 
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ผลด าเนนิงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

การศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2561 (5.1-7(3)) 

3. มีการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร

ต่อคณะรอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน (5.1-

7(4))  

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพระดับคณะ รอบ 3 เดือน 6 

เดือน และ 12 เดือนให้มหาวิทยาลัยทราบ (5.1-

7(5)) 

5. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินจ านวน 4 ท่าน ดังนี้   

1. รศ.ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท์    

2. อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู 

3. อาจารย์อัจฉราพรรณ  กันสุยะ  

4. อาจารย์สิรวิรรณ  สมทิธิอาภรณ์  

     โดยเข้ารับการประเมินในวันที่  26-27 สิงหาคม 

2562 (5.1-7(6)) 

5.1-7(5) รายงานผลการด าเนินการประกัน

คุณ ภาพการศึ กษ าภาย ในระดั บ คณ ะ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.1-7(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณ ภาพการศึ กษ าภาย ในระดั บ คณ ะ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 

2562 

 

 

 

 

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 ให้ เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยคณะฯ มี

การด าเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ 

ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 

5.2-1(1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภ าย ใน  ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ .ศ .  2 557 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

5.2-1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการ

จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

   1. คณะวิทยาการจัดการ ใช้คู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาภาย ใน  ระดั บอุ ดมศึ กษา พ .ศ .  2557 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ ในการก ากับ และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงาน ในระดับหลักสูตร (5.2-

1(1)) 

   2. คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการแต่ งตั้ งคณะ 

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าคณะ

วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 (5.2-1(2)) 

เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ส่วนในระดับคณะได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ

ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ

รายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการ ศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีผู้บริหารใน

แต่ละส่วนงานคอยก ากับดูแล (5.2-1(3)) นอกจากนี้

คณะวทิยาการจัดการ ได้มรีะบบการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพที่มีการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตร โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับ

คณะ คอยท าหน้าที่ประสานงาน เก็บข้อมูลรายงานผล

ตามตัวบ่ งชี้และแจ้งข้อมูลต่างๆ ด้ านงานประกัน

คุณภาพอย่างตอ่เนื่อง (5.2-1(4)) 

5 .2-1 (3 ) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2561 

5.2-1(4) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง

การปรับระบบการท างานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ  1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
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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 

2561 – มกราคม 2562) และรอบระยะเวลา 9 เดือน (1 

สิงหาคม 2561 – 30 เมษายน 2562)  ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที ่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2562 (5.2-2(3)) และในรอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 

2561 – 31 กรกฎาคม 2562) สิ้นสุดรอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทั้งนี้คณะฯ จะ

ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งขอ

ข้ อ เส น อ แ น ะ เพื่ อ จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ 

(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 น าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งต่อไป  

5.2-2(1)ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง 

แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ

การศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.2-2(2) รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ ปีการศึกษา 2561 

5.2-2(3)รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันพุธที ่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

      คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของหลักสูตรดังนี้ 

 1. ทรัพยากรบุคคล มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาย

สนับ สนุนเพื่อรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร โดยมีหน้าที่ประสานงานกับ

สาขาวิชา ให้ค าแนะน าการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพด าเนินการ

5.2-3(1) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง 

แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ

การศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.2-3(2) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง

การปรับระบบการท างานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะ 

5.2-3(3 ) แผนการ ใช้ จ่ าย งบ ป ระม าณ 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

จัดท าแผนการจัดเก็บข้อมูลเก็บรวบรวมหลักฐานการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินผลในแต่ละตัวบ่งชี ้

(5.2-3(1)) 

 2. ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี คณะมีการเตรียมสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับทุกหลักสูตร โดยการส ารวจ

ความต้องการในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการ

สอน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะได้จัดสรรทรัพยากร

แตล่ะหลักสูตร ดังตอ่ไปนี้ 

ท่ี รายการครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

1 โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐมิต ิ 139,100 

2 โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิต ิ

256,000 

3 โปรแกรมส าเร็จ รูปค่ าจ้างและ

เงินเดอืน 

120,000 

4 ระบบปฏบัิตงิานโลจิสติกส์ 444,800 

รวม 959,900 
 

 3. ทรัพยากรด้านงบประมาณ คืองบประมาณ

เพื่ อให้ทุกหลักสูตรได้ด าเนินกิจกรรมบริหารงาน

หลักสูตร พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ให้มีมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร โดยคณะจัดสรรให้กับทุกหลักสูตรตาม

รายหัวของนักศึกษา เพื่ อ ให้แต่ละหลักสูตรเสนอ

แผนการใช้จ่ายในการด าเนินงาน แสดงอยู่ในแผนการใช้

จา่ยงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (5.2-3(2)) 

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

 

 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมิน

ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

   คณ ะวิทยาการจัดการ มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก

5.2-4(1) รายงานผลการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

หลักสูตร โดยมีการก าหนดให้หลักสูตรจัดท ารายงานผล

การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2561 (5.2-4(1)) 

และมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรต่อคณะ  

    คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการก าหนดให้ระดับ

หลักสูตรมีการตรวจประเมินระหว่างวันที่  18-24 

ก รก ฎ าค ม  พ .ศ . 2 5 6 2  แ ล ะ ได้ มี ก า ร แ ต่ งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร คณ ะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศึกษา 2561 (5.2-4(2)) เพื่อด าเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ

ทางคณะฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2562 เรื่องก าหนดการ หลักเกณฑ์การรับตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวทิยาการ

จัดการ มีหลักสูตรที่ต้องรับการตรวจประเมินฯ ทั้งสิ้น 

จ านวน 13 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 12 

หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่ง

ทุ กหลักสูตรมีผลการประเมินตน เอง “ผ่ าน” ใน

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร (5.2-

4(3))  

     ทั้งนี้ หลังการประเมินหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ 

จะด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งขอข้อ 

เสนอแนะเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ปีการศึกษา 2562 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

ในการประชุมครั้งต่อไป  

ประจ าปีการศึกษา 2561 ของทุกหลักสูตร 

5.2-4(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2561 

5.2-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 

5. น าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรงุหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

   จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร (5.2-5(1))  

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีคือ ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 

2561 

สาขาวิชา 

ปี

การศึกษา

2559 

ปี

การศึกษา

2560 

ปี

การศึกษา

2561 

การจัดการ 3.33 3.41 3.59 

การตลาด 3.35 3.28 3.58 

การบัญชี 3.30 3.23 3.87 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.46 3.45 3.68 

การจัดการโลจสิติกส์ 3.52 3.54 3.67 

การท่องเที่ยว 3.04 2.83 3.15 

เศรษฐศาสตร์การเงิน

การธนาคาร 

3.76 3.28 3.46 

การบ ริหารท รัพยากร

มนุษย ์

3.16 3.46 3.51 

การเป็นผู้ประกอบการ 3.20 3.14 3.47 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 3.24 3.27 3.54 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 0.00 0.00 2.21 

การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ 

0.00 0.00 2.94 

บรหิารธุรจิมหาบัณฑิต 3.29 3.32 3.62 
   

   ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะฯ 

จะรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ

หลักสูตร และระดับคณะและขอข้อเสนอแนะ ในการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ 

(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 (จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561) เพื่อ

น ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับ

5.2-5(1) รายงานผลการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2561 ของทุกหลักสูตร 
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ผลด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

หลักสูตรใหม้ีคุณภาพดีขึน้ต่อไป 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

      ทุกหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 และ

มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐานจ านวน 13 หลักสูตร((5.2-6(1)) , (5.2-

6(2)) 

5.2.6(1) ค าสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2561 

5.2-6(2) รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 

2561 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 
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จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1.  คณะวิทยาการจัดการ มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ให้

ครอบคลุมพันธกิจของคณะ และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกันได้  

 2.  ผู้บริหารของคณะมีการบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยมีการกระจายอ านาจลงมายัง

ผูบ้ริหารในล าดับชั้นถัดไป และมีการตดิตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

3.  ผู้บริหารคณะมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักศึกษา

และบุคลากรเป็นส าคัญ 

4.  คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดประเด็นความรู้ และมีการจัดการความรู้ให้เหมาะสม

กับพันธกิจหลักของคณะ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต , ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ 

พร้อมทั้งมีการจัดการความรู ้โดยผ่านทางการจัดกิจกรรม KM หรอืการท าโครงการตา่งๆ 

5.  คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดนโยบายด้านการเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ

พันธกิจของคณะ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคอยก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตรข์องคณะ 

6.  คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และท าให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

ทันท่วงที 

7.  คณะวิทยาการจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ เพื่อ

ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการ

วางแผนด้านการเงนิแก่คณะ 

8.  คณะวิทยาการจัดการ มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยตรงในระดับบริหาร เพื่อท า

หนา้ที่ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพทั้งระบบ 

 9.  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการท าระบบประกันคุณภาพ มีทรัพยากรสนับสนุนในงาน

ประกันคุณภาพอย่างพอเพียง  

10. คณะวิทยาการจัดการ มีเครือข่ายความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนา

งานประกันคุณภาพให้มีคุณภาพยิ่งขึน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดการจัดการระบบสารสนเทศที่เป็นระบบของคณะโดยตรง  

 2.  ควรมีการต่อยอดการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ยั่งยืน เพื่อสร้างความมันคง เข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 
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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  3.41  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 13.85 1.76  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 15.38 1.69  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

ร้อยละ 4.24 2.53  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  3.23  

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย    

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 49,809.52 บาท/คน 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัย ร้อยละ 36.88 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  5.00  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทย 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  5.00  



 
 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2561  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  

       148 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน การบรรลุ

เป้าหมาย 

/ 

ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ/คา่เฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-5  4.18  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 
1.99 

(1.2,1.3,1.4) 
5.00 
(1.5,1.6) 

3.41 
(1.1) 

3.23 ระดับพอใช้ 

2 3 
5.00 
(2.2) 

5.00 
(2.1) 

5.00 
(2.3) 

5.00 ระดับดมีาก 

3 1 - 
5.00 
(3.1) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 
5.00 
(4.1) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 
5.00 
(5.1) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 2.74 5.00 4.20 4.18 ระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ด ี   

 *ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 


