


 

 

คํานํา 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการจัดการและดําเนิน

กิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องและสราง

ความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ

จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรูและทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานตองการ และ

พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

 คณะวิทยาการจัดการจึงไดดําเนินการจัดรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจําปการศึกษา 

2558 ตามเจตนารมณของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดวยคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ใหคณะวิทยาการจัดการไดใชเปนแนวทางในการกํากับและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของคณะ เนื้อหาจะประกอบดวย ระบบการประกัน

คุณภาพในระดับคณะ แนวทางการวิเคราะห และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนขอมูลเพื่อ

รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาไปสู

ระบบการประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็งอันจะเปนกลไกลสําคัญสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ของอุดมศึกษาที่ตอเนื่องและยั่งยืนตอไป  

 

 

ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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1. ขอมูลทั่วไป  

 คณะวิทยาการจัดการ ใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา            

โดยจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษาที่มีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอคณบดี และประชาสัมพันธ

เผยแพรตอสาธารณะชนและหนวยงานอื่นๆเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

รองรับการตรวจประเมินภายนอก 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน   

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด จัดการเรียน   

การสอนโดยใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การดําเนินงาน               

ดานกิจกรรมนักศึกษา สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอมตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค การจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบงออกเปนสองสวน               

คือ สวนที่ 1 การจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกาซึ่งคณะฯ จัดใหสอดคลองกับความตองการและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา สวนที่ 2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการ                      

โดยสโมสรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ                       

รวมกิจกรรมการใหบริการแกสังคมตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และรวมโครงการตางๆ               

ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมใหบริการแกสังคมตามภารกิจหลักของ

สถาบันการอุดมศึกษา และตามอัตลักษณของคณะ ที่มีความสอดคลองกับมหาวิทยาลัย อัตลักษณ 

“บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” เอกลักษณ “เปนมหาวิทยาลัยแหงการ               

ใหโอกาส ” มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของ

คณะโดยครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา และกระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการพัฒนา

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องมีกระบวนการจัดการความรูมุงสราง

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะตามบริบทของหลักสูตรประสานความ

รวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรมที่มุงเนนภารกิจที่กอใหเกิดผลตอนักศึกษาและบัณฑิต                   

ที่พึงประสงคตามคุณลักษณะบัณฑิต และมุงผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะ

วิชาชีพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานของทองถิ่น 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

2.1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1.  การผลิตบัณฑิต 3.34 พอใช 

2.  การวิจัย 4.39 ดี 

3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 พอใช 

5.  การบริหารจัดการ 4.00 ดี 

รวม 3.78 ดี 

        

2.2  ผลการวิเคราะหผลประเมินระดับสํานัก สถาบัน  
 

 

องค 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

ตัว

บงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.93 5.00 1.21 3.34 พอใช 

2 3 5.00 5.00 3.16 4.39 ดี 

3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 1 - 3.00 - 3.00 พอใช 

5 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

ของทุกองคประกอบ 
- 3.45 4.43 2.19 3.78 ดี 

ผลการประเมิน - พอใช ดี ปรับปรุง ดี  
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2.3 จุดเดน/ดําเนินการตามจุดเนน  

- คณะมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

- สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํายังสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก 

- ลดการสอนแบบรวมหองลง 

- เพิ่มอัตราอาจารยประจําแตละสาขา 

- อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษามีความพรอมที่จะ

สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเต็มที ่

- มีคูมือเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับอาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

- คณะวิทยาการจัดการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวนทุกพันธกิจตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

- คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการงานวิจัย มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบ 

มีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหดําเนินการตามไดตามแผนที่กําหนดไวรวมทั้ง

การสนับสนุนดานแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะฯ 

ใหกับบุคลากรตลอดจนการสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยการสนับสนุนทรัพยากร

ที่จําเปนทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินและเครื่องมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ 

 

2.4 จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางแกไข  

- จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

- จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

- ผูชวยศาสตราจารย   13   คน 

- รองศาสตราจารย      1   คน 

- ศาสตราจารย           -   คน 

รวมกันไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

- คุณภาพของอาจารย คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการอยูในระดับที่ตองปรับปรุง 

- อาจารยจะจัดทําวิจัยแตไมมีการตีพิมพเผยแพร และประกอบกับมีภาระงานที่สอนและ

งานบริหารที่มาก 

- สงเสริมใหอาจารยในคณะขอตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรอง

ศาสตราจารยใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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3. เปาหมายและแผนการพัฒนา 

3.1 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ตัวบงชี้ 
เปาหมายการดําเนินงาน 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 

ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตร

โดยรวม 

งบประมาณที่คณะจัดสรร

สูหลักสูตร 

แผนการบริหารงาน

หลักสูตร 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  

อาจารยประจํา

คณะที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนพัฒนาบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 

อาจารยประจํา

คณะที่ดํารง

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

โครงการพัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ 

พัฒนาตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารย

คณะวิทยาการจัดการ 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 

จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

ขออัตรากําลังเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

ขออัตรากําลังเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 

 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 

การบริการ

นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

จัดทําคูมือเพื่อสราง

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับงานกิจกรรม

นักศึกษาสําหรับอาจารย

คณะวิทยาการจัดการ 

 

จัดโครงการสงเสริม

สนับสนุนและ

ประชาสัมพันธใหเกิด

ความเคลื่อนไหว กระชับ

ความสัมพันธ และเพิ่ม

สมาชิกชมรมศิษยเกา

คณะวิทยาการจัดการ 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ 
เปาหมายการดําเนินงาน 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ผาน Social Network 

ตางๆ 

ตัวบงชี้ที่1.6 

กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  

โครงการที่มุงเนนจุดเดน

ที่นักศึกษาจัดกิจกรรม

ตาง ๆ อยางเหมาะสม

และครบถวนที่ไดรับการ

พัฒนาสติปญญา สังคม 

อารมณ รายกาย และ

คุณธรรมจริยธรรม โดย

สอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพงึประสงค 

โครงการที่มุงเนนจุดเดน

ที่นักศึกษาจัดกิจกรรม

ตาง ๆ อยางเหมาะสม

และครบถวนที่ไดรับการ

พัฒนาสติปญญา สังคม 

อารมณ รายกาย และ

คุณธรรมจริยธรรม โดย

สอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงค 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 

ระบบและกลไก

การบริหารและ

พัฒนางานวิจัย

หรืองาน

สรางสรรค 

จัดทําระบบและกลไกเพื่อ

ชวยในการคุมครองสิทธิ์

ของงานวิจัย 

จัดทําระบบและกลไก

เพื่อชวยในการคุมครอง

สิทธิ์ของงานวิจัย 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 

เงินสนับสนุน

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน และประเมิน

ระบบสนับสนุนงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาองคความรู 

คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน และประเมิน

ระบบสนับสนุนงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาองคความรู 

คณะวิทยาการจัดการ 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 

ผลงานวิชาการ

ของอาจารย

ประจําและ

นักวิจัย 

โครงการสงเสริม

สนับสนุนการทําบทความ

วิจัย บทความทาง

วิชาการ และตํารา 

โครงการสงเสริม

สนับสนุนการทํา

บทความวิจัย บทความ

ทางวิชาการ และตํารา 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ 
เปาหมายการดําเนินงาน 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 

ระบบและกลไก

การใหคําปรึกษา

และบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน และบริการ

วิชาการในทุกสาขาวิชาที่

มีการนําความรูและ

ทักษะทางวิชาชีพของ

นักศึกษาไปพัฒนาทองถิ่น

และสังคม 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน และบริการ

วิชาการในทุกสาขาวิชา

ที่มีการนําความรูและ

ทักษะทางวิชาชีพของ

นักศึกษาไปพัฒนา

ทองถิ่นและสังคม 

ทําแผนบริการวิชาการ

ชุมชน 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 

ระบบและกลไก

การทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน และการบูรณา

ดานการเรียนการสอน

และเผยแพรขอมูลสู

ชุมชน 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน และการบูร

ณาดานการเรียนการ

สอนและเผยแพรขอมูลสู

ชุมชน 

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 

การบริหารของ

คณะเพื่อการ

กํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธ

กิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณ

ของคณะ 

- บันทึกขอความเพื่อขอ

อนุมัติอัตรากําลัง 

- โครงการบริหารวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ  

 

- บันทึกขอความเพื่อขอ

อนุมัติอัตรากําลัง 

- โครงการบริหาร

วิชาการ คณะวิทยาการ

จัดการ  

แผนยุทธศาสตร

หลักสูตร , แผน

ยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

- ขออัตรากําลังตําแหนงสายวิชาการในหลักสูตรที่ไม

ผานเกณฑท่ีกําหนด ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

ห ลั ก สู ต ร นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ห ลั ก สู ต ร รั ฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต เพื่อใหมีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑ

ที่กําหนด 

- สงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรสําหรับหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

ได แก  หลั กสู ต รนิ เ ทศศาสตรบัณฑิ ต  หลั กสู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  

อาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 

อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

กิจกรรมสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยา 

การจัดการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

ขออัตรากําลังเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการที่มุงเนนจุดเดนที่นักศึกษาและศิษยเกาใน

กิจกรรมที่ เปนประโยชน เพื่อการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ 

ตัวบงชี้ที่1.6 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการที่มุงเนนจุดเดนที่นักศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ 

อยางเหมาะสมและครบถวนที่ไดรับการพัฒนาสติปญญา 

สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

จัดทําระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

โครงการสงเสริม สนับสนุน และประเมินระบบสนับสนุน 

และประเมินสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู 

คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการทําบทความวิจัย บทความ

ทางวิชาการ และตํารา 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 

พัฒนาตามความตองการของชุมชนในทองถิ่น 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม สนับสนุน และการบูรณาการดานการ

เรียนการสอนและเผยแพรขอมูลสูชุมชน 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตาม 

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของคณะ 

โครงการประเมินอัตลักษณคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ 

 

1.1 ขอมูลเบื้องตนคณะวิทยาการจัดการ   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยูเลขที่ 680 หมู 11 

ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

โทรศัพท 0 4297 0028 และโทรศัพทภายใน ID:401 (หองสํานักงานคณะ) 

โทรสาร   0 4297 0059 (หองสํานักงานคณะ) 

โทรศัพท 0 4297 0086 (หองประกันคุณภาพการศึกษา 414)   

 โทรสาร 0 4297 0087 (หองประกันคุณภาพการศึกษา 414)   

 เว็บไซต : http://fms.snru.ac.th/ 

 อีเมล : Fms778899@hotmail.com 

 เฟซบุก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

1.2 ประวัติความเปนมาคณะวิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตวิิทยาลัยครู พ.ศ.2527 จาก พ.ร.บ. ฉบับ

ดังกลาวไดเปดโอกาสใหวิทยาลัยครู (ชื่อเรียกในขณะนั้น) จัดการศึกษาไดในหลายสาขาวิชามากขึ้น 

จากเดิมท่ีเคยผลิตเฉพาะบัณฑิตทางดานครุศาสตรหรือบัณฑิตสายครูทําใหสามารถผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้น

อีก 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร และสาขาศิลปศาสตร จึงไดมีการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ

ขึ้นมาในวิทยาลัยครูตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อันเปน

สาขาวิชาทางดานศิลปศาสตร 

 ในป พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูสกลนครในขณะนั้นไดแตงตั้งให ผศ.วีระ รักความสุข ในการ           

จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ป พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูสกลนครจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําคณะ

วิชาวิทยาการจัดการขึ้นมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2528 ประกอบดวย 

 

ตอนที่ 1 
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1. นายถวิล จันทรชนะ หัวหนาคณะวิชา 

 2. นายสอน สิริสิงห  อาจารยประจําคณะ 

 3. นายสุรพงษ อสุายพันธ อาจารยประจําคณะ 

 4. นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ อาจารยประจําคณะ 

 5. น.ส.ชลกร อาสนะนนท อาจารยประจําคณะ 

ดานอาคารสถานที่ ทางวิทยาลัยไดมอบใหใชหอง 436 อาคาร 4 เปนที่ตั้งสํานักงานคณะในครั้งแรก 

ซึ่งเดิมอาคาร 4 เปนสถานที่ตั้งของภาควิชาดนตรี และวิชานาฏศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และปจจุบันใชหอง 811 อาคาร 8 เปนที่ตั้งสํานักงานคณะ และมีหองพักอาจารยประจํา

คืออาคาร 8 บางสวน อาคาร 4  และอาคาร 13 คณะกรรมการของคณะวิชาไดเตรียมการเพื่อจะเปด

สอนในสาขาวิชาทางดานการจัดการ และไดเริ่มเปดรับนักศึกษาเขาเรียนในคณะฯ เปนครั้งแรกในป

การศึกษา 2529 โดยเปดรับนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ  ซึ่งมีผูบริหารคณะดังตอไปนี ้

1. นายถวิล  จันทรชนะ หัวหนาคณะวิชา  พ.ศ.2528 – 2530 

 2. นายสอน  สิริสิงห  หัวหนาคณะวิชา  พ.ศ.2530 – 2534 

3. นางกุลฑลี  ภาสอาจ  หัวหนาคณะวิชา  พ.ศ.2534 – 2538 

4. ผศ.ถวิล  จันทรชนะ คณบดี    พ.ศ.2538 – 2542 

5. นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ คณบดี    พ.ศ.2542 – 2545 

6. นางนันทิยา ผิวงาม  คณบดี    พ.ศ.2546 – 2547 

7. นายชาคริต ชาญชิตปรีชา คณบดี    พ.ศ.2548 – 2555 

8. ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล คณบดี    พ.ศ.2556 – ปจจุบัน 

 

1.3 ปรัชญาวิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงคและประเด็นยุทธศาสตร 

ปรัชญา  

            วิทยาการกาวหนา  พัฒนาองคความรูคูคุณธรรม  เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคม 

 

วิสัยทัศน  

          มุงผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการดานการจัดการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 
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พันธกิจ  

          1. จัดกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อสรางคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม 

 2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพ 

 3. วิจัยและพัฒนาองคความรูดานการจัดการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

 4. สงเสริมและสนับสนุนเครือขายการเรียนรูและใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่นและสังคม 

 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค  

  1. คณะมีกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถนําไป

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพสนองความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงานพรอมทั้งมีพื้น

ฐานความรูเพื่อที่จะนําไปพัฒนาหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปได 

            2. เปนคณะท่ีมอีาจารยเจาหนาทีบุ่คลากร นักศึกษาของคณะรวมมือกับบุคลากรภูมิปญญา

ทองถิ่น ในการจัดการศึกษา เขาสูมาตรฐานในระดับท่ีเปนที่ยอมรับจากสังคม  

            3. เพื่อใหทองถิ่นมีแหลงการเรียนรูทางดานวิทยาการจัดการ และนําองคความรูไปใช

ประโยชน 

   4. ใชเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

      1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 

 2. การพัฒนานักศึกษา 

 3. การสงเสริมการบริการวิชาการ 

 4. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 

 5. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

 6. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

 7. การสงเสริมเครือขายการเรียนรู 

 8. การเสริมสรางการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

 9. การบริหารจัดการที่ดี 
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คานิยมองคกร          

             เปนองคกรแหงความสุข บุคลากรมีความเปนหนึ่งเดียว พอเพียง เสียสละ และอุทิศตนเพื่อ

องคกรโดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ คณะวิทยาการจัดการ    :  บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ 

 

เอกลักษณ  คณะวิทยาการจัดการ  :  มหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส 
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1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 

โครงสรางองคกร 
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โครงสรางการบริหารและรายชื่อผูบริหารปจจุบัน 
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1.5 รายชื่อผูบริหารรอบปการศึกษา 2558 

 1. ผศ.ดร.จิตติ   กิตติเลิศไพศาล คณบดี 

 2. นายศักดิ์ดาเดช กุลากุล  รองคณบดีฝายวิชาการ 

 3. นางนันทกาญจน เกิดมาลัย รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 4. นายวราธร  พรหมนิล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 5. ผศ.นวรัตน  สุรัติวรพัทธ รองคณบดีฝายฝกประสบการณวิชาชีพ 

 6. ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ  รองคณบดีฝายบริหาร 

 7. นายวัชระ  อักขระ  หัวหนาสํานักงานคณบดี 

 

1.6 หลกัสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ จํานวน 6 หลักสูตร 

 1. หลักสูตรบัญชีบัญฑิต (บช.บ.) 

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต (บธ.บ.)  

              1) แขนงวิชาการตลาด 

              2) แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส 

     3) แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     4) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

     5) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

             6) แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 

 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต (บธ.บ.) (สาขาวิชาการคาปลีก) 

ภาค กศ.ป. จํานวน 3 หลักสูตร 

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

     - แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 
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     - แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 2. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ไดแก  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต (บธ.บ.) (สาขาวิชา

การคาปลีก) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) มีนักศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา 2558 

จํานวน 3,133 คน  โดยจําแนกเปนภาคปกติ 2,342 คน และภาค กศ.ป.692 คน (รวมระดับปริญญา

ตรี 3,034 คน) ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 73 คนและระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ 26 คนรวม

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด 3,133 คน  

 

1.7 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 

ระดับ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทั้งสิ้น ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกติ กศ.ป. รวม 

คณะ 2,342 692 3,034 0 73 73 0 26 26 3,133 

 

จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามสาขาวิชา 

ลําดับที่ สาขาวิชา ระดับ จํานวน 

1 เศรษฐศาสตรธุรกิจ ศ.บ.4 ป 122 

2 บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 218 

3 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการการตลาด) บธ.บ. 4 ป 154 

4 บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) บธ.บ. 4 ป 186 

5 บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) บธ.บ. 4 ป 356 
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ลําดับที่ สาขาวิชา ระดับ จํานวน 

6 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ป 496 

7 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส) บช.บ. 4 ป 139 

8 รัฐประศาสนศาสตร รป.บ. 4 ป 912 

9 การบัญชี บธ.บ. 4 ป 376 

10 นิเทศศาสตร นศ.บ. 75 

11 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. 73 

12 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปร.ด. 16 

รวม 3,133 

 

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 

ระดับ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทั้งสิ้น ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกต ิ กศ.ป. รวม 

คณะ 563 339 902 - 55 55 - - - 957 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามสาขาวิชา 

ลําดับที่ สาขาวิชา จํานวน 

1 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 24 

2 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย) 62 

3 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการการตลาด) 20 

4 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) 41 

5 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) (ภาคปกติ) 122 

6 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) (ภาค กศ.ป.) 75 

7 บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (ภาคปกติ) 48 

8 บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (ภาค กศ.ป.) 132 

9 การบัญชี (ภาค ปกติ) 138 
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10 การบัญชี (ภาค กศ.ป.) 93 

11 รัฐประศาสนศาสตร (ภาค ปกติ) 108 

12 รัฐประศาสนศาสตร (ภาค กศ.ป.) 39 

รวมทั้งสิ้น 902 

 

1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการมีคณาจารยทั้งสิ้น จํานวน  57 คน (นับที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ/ชวยราชการ) และมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 13  คน ในรอบปการศึกษา 2558  มีอาจารย

ลาศึกตอ 1 คน ดังนั้นมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 56 คน 

 

1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 6,470,796 บาท ประกอบไปดวย 

1. งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งหมด 2,191,250 บาท  

2. งบประมาณ (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งหมด 2,860,585 บาท  

3. งบประมาณ (กศ.ป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งหมด 1,418,961 บาท 

ดานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยไดมอบใหใชหอง 436 อาคาร 4 เปนที่ตั้งสํานักงานคณะใน

ครั้งแรก ซึ่งเดิมอาคาร 4 เปนสถานที่ตั้งของภาควิชาดนตรี และวิชานาฏศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และปจจุบันใชหอง 811 อาคาร 8 เปนที่ตั้งสํานักงานคณะ และมีหองพักอาจารยประจํา

คืออาคาร 8 บางสวน อาคาร 4  และอาคาร 13 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางการพัฒนา การดําเนินการในป 2558 

1. ตัวบงชี้ที่ 1.1  เพิ่มจํานวนหรืออัตราอาจารย

ในหลักสูตรที่ไมครบตามเกณฑใหครบและวุฒิ

การศึกษาตรงตามที่เกณฑมาตรฐานกําหนด

โดยขออัตรากําลังตําแหนงสายวิชาการใน

หลักสูตรที่ไมผานเกณฑที่กําหนด คือ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

เพื่อใหมีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑ

ที่กําหนดและสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ

ของอาจารยประจําหลักสูตรสําหรับหลักสูตรที่  

ไมมีตําแหนงทางวิชาการ หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร     

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

1. ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวมคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตร

ทั้งหมด 8 หลักสูตร ประกอบดวย 

1) บัญชีบัณฑิต  

2) เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

3) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

4) บริหารธุรกิจบัณฑิต   

5) นิเทศศาสตรบัณฑิต   

6) การจัดการคาปลีก 

7) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

8) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

ผลการดําเนินงานตามแผนคุณภาพอยูในระดับ 

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน เนื่องจาก

หลักสูตรที่ผานตามเกณฑมาตรฐานมีเพียง 3 

หลักสูตรเทานั้น คือ  

1) บัญชีบัณฑิต  

2) เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

3) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

4) นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เพิ่มจํานวนอัตราอาจารยในหลักสูตรที่ไมครบ

ตอนที่ 2 

การนําผลการประเมินครั้งที่ผานมาใชในการปรับปรุงพัฒนา 
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2 .  ตั วบ งชี้ ที่  1.2 คณะวิทยาการจัดการมี

นโยบายสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก ภายใตโครงการพัฒนา

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

3 .  ตั วบ งชี้ ที่  1.3 คณะวิทยาการจัดการมี

กิจกรรมสงเสริมใหอาจารยในคณะขอตําแหนง

ทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

รองศาสตราจารยใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

4. ตัวบงชี้ที่ 1.4  ลดการสอนแบบรวมหองลง

และขออัตรากําลังเพิ่มขึ้น  เพื่อใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

ตามเกณฑ ในครบและวุฒิการศึกษาตรงตามที่

เกณฑกําหนด 

 

2. ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก พบวาคณะวิทยาการจัดการ        

มีบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 55 คน  

มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา จํานวน 8 คน ผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง  

 

3. ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มี

บุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น จํานวน 55 

คน โดยมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  จํานวน 11 คน                  รอง

ศาสตราจารย 1 คนผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

4. ตัวบงชี้ที่  1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพพบวา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย

ประจํายังสูงกวาเกณฑมาตรฐานมากซึ่งอยูใน

ระดับ  ตองปรับปรุงเรงดวน 
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5. ตัวบงชี้ที่ 1.5  คณะวิทยาการจัดการควรจัด

ใหคําปรึกษาวิชาการ และการใชชี วิ ตแก

นักศึกษา และมีการใหขอมูลของหนวยงานที่

ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาและจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและใหขอมูล

และความรูที่ เปนประโยชนในการประกอบ

อาชีพแกศิษยเกาและอบรมใหความรูในการ

ประกอบอาชีพศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

6. ตัวบงชี้ที่ 1.6  ไมมีเนื่องจากเปนจุดแข็งของ

คณะวิทยาการจัดการ สงเสริมใหมีการจัด

กิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวนทุกพันธกิจตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด มีโครงการสงเสริมและกิจกรรมในป

ตอไป คือโครงการที่มุงเนนจุดเดนที่นักศึกษา

จัดกิจกรรมตาง ๆอยางเหมาะสมและครบถวน

ที่ไดรับการพัฒนา สติปญญา สังคม อารมณ 

ร า งกาย และคุณธรรมจริ ยธรรม   โดย

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค 

 

 

 

 

5. ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีผลการดําเนินงาน พบวา การ

จัดบริการใหคําปรึกษาวิชาการและการใชชีวิต

แกนักศึกษาในคณะ การใหขอมูลของหนวยงาน

ที่ใหบริการ การจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  

รวมถึงแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาของ

นักศึกษาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ

การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

รวมถึงประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และจั ดบริ ก า ร  ผลการดํ า เ นิ น ง านต าม

แผนพัฒนาคุณภาพอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

 

6. ตั วบ งชี้ ที่  1.6 กิ จกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํา

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ

คณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนและจัดกิจกรรมการจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินกิจกรรมที่

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

5 ประการ  ไดครบถวน โดยจัดกิจกรรมให

ความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก

นักศึกษา  สําหรับทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มี

การประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินงานในครั้งตอไป และไดดําเนินการ
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ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดการเพื่อพัฒนานักศึกษา และผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยูในระดับ 

ดีมาก 

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางการพัฒนา การดําเนินการในป 2558 

1. ตัวบงชี้ที่ 2.1 ควรมีการดําเนินการอยาง

ตอเนื่องทุก ๆ ปการศึกษา และควรมีการ   

ยกยองอาจารยที่มีผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคคณะ

วิทยาการจัดการ มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อ

บริหารงานวิจัยของคณะฯ รวมทั้งมีการจัดทํา

ระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัยสนับสนุนพันธ

กิจดานการวิจัยในประเด็นตางๆ  มีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยจากงบประมาณ

ของคณะฯ เปนประจําทุกปงบประมาณมีการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมี

การพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการวิจัย โดย

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย

ในทุกปงบประมาณ รวมถึงการสนับสนุนให

อาจารยไดเขาอบรมดานการวิจัยกับโครงการ

ของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานอยูในระดับ 

ดี 
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2. ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีการสงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยทํางานวิจัย พรอมทั้งจัดภาระงานให

เหมาะสมเอื้อใหมีเวลาในการทํางานวิจัย  และ

มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเคา

โครงวิจัย จัดโครงการพี่ เลี้ยงงานวิจัย ให

อาจารยใหมไดหาประสบการณโดยเขารวมทีม

กับอาจารยที่มีโครงการวิจัย 

 

3. ตัวบงชี้ที่  2.3  สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยทําบทความวิจัยหรือบทความทาง

วิชาการหรือตําราใหมากขึ้นโดยมีโครงการ

สงเสริมสนับสนุนการทําบทความวิจัย บทความ

ทางวิชาการ และตํารา 

 

2. ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท

ขึ้นไปตอคนนั้น ผลการดําเนินงานอยูในระดับ 

ดีมาก 

 

 

3. ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยรอยละของผลรวมถวง

น้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 

5 = รอยละ 20 ขึ้นไปนั้น ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับ พอใช 

 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา การดําเนินการในป 2558 

1. ตัวบงชี้ที่  3.1 ควรเพิ่มโครงการบริการ

วิชาการสังคมใหครบในทุกสาขาวิชา เพื่อให

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการ

สังคมมากขึ้นควรมีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผน หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ

ทางสังคม และควรมีสวนรวมในการใหบริการ

ทางวิชาการแกสั งคมในระดับสถาบันและ

สงเสริม สนับสนุน และบริการวิชาการในทุก

สาขาวิชาที่มีการนําความรูและทักษะทาง

1 .  ตั วบ งชี้ ที่  3 . 1  ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  คณะ

วิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนบริการ

วิชาการ ประจําปการศึกษา 2558 ปงบประมาณ 

2559 เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ขยายทองถิ่นและประเทศตอไปในอนาคต โดยมี

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและ

โครงการของคณะและสาขาวิชา มีการจัด

โครงการบริการวิชาการแกสังคมทั้งในระดับ
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วิชาชีพของนักศึกษาไปพัฒนาทองถิ่นและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะและระดับสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

และพัฒนานักศึกษามีการจัดโครงการบริการ

วิชาการแกสังคมที่เปนการลงพื้นที่ในชุมชน

เพื่อใหความรูแกคนในชุมชน โดยเปนการบริการ

วิ ชาการแบบให เปล า  ไมคิ ดค า ใช จ ายแก

ผู เขารวมโครงการ และคนในทองถิ่นไดรับ

ประโยชนจากโครงการอยางเต็มที่   มีการ

ประเมินผลความสําเร็จของโครงการตามตัวบงชี้

ของแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2557 ปงบประมาณ 2558 

และมีการนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณา  ผลการดําเนินงานอยูในระดับ 

พอใช 

 

 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา การดําเนินการในป 2558 

1. ตัวบงชี้ที่ 4.1 คณะวิทยาการจัดการดําเนินการ

สงเสริมใหเกิดการบูรณาการเรียนการสอนและ

พัฒนาองคความรูใหกับชุมชน  โดยมีโครงการ

สงเสริม สนับสนุน และ     การบูรณาดานการ

เรียนการสอนและเผยแพรขอมูลสูชุมชน 

1. ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม มีการกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําแผน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

รวมทั้ งจัดสรรงบประมาณเพื่ อ ใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน  กํากับติดตามใหมีการ

ดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้
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ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน ทํานุ

บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม  มีการเผยแพร

กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชนผลการดําเนินงานอยูใน

ระดับ ดีมาก 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา การดําเนินการในป 2558 

1. ตัวบงชี้ที่ 5.1  ไมมีเนื่องจากเปนจุดแข็งของ

คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะวิทยาการ

จัดการมีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย มีการแปลงสูแผนปฏิบัติงาน

ประจําปครบทุกพันธกิจ มีการติดตามผลตอ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา เพื่อ

นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะคณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 

โดย เชื่ อม โยงกับวิ สั ยทั ศน ขอ งคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ และพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการ เงิน  แผนปฏิบั ติการ

ประจํ าป เพื่ อ ใหบรรลุ ผลตามตัวบ งชี้ และ

เปาหมายของแผนกลยุทธมีการดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย

ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน

คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร 

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ

วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขันดําเนินงานตามแผน
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2. ตัวบงชี้ที่ 5.2  ขออนุมัติอัตรากําลังใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานสงเสริมใหอาจารยที่มี

คุณสมบัติทําตําแหนงทางวิชาการเขาที่ประชุม

เพื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหารวิชาการ

ตอไป โดยมีโครงการและกิจกรรมในปตอไป คือ 

บันทึกขอความเพื่อขออนุมัติอัตรากําลังและ

บริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห

และระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก 

หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดและใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิมรวมถึงบริหารงานดวย

หลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ

ที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจนคนหาแนว

ปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้ งที่มีอยู ในตัวบุคคล 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง

เ รี ยนรู อื่ น ๆ  มี ก า รกํ า กั บติ ดต ามผล กา ร

ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล อ งกั บพั น ธกิ จที่ ไ ด ป รั บ   ให ก า ร

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน

หนึ่ งของการบริหารงานคณะที่ ต ามปกติ

ประกอบด วย  การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพผล

การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 

 

2.  ตัวบงชี้ที่  5 .2 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร มีระบบและกลไกในการกํากับ

การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให

เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตร มีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม

การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดใน
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จัดทําโครงการขอตําแหนงทางวิชาการคณะ

วิทยาการจัดการ 

 

ขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษามี

การจั ดสรรทรัพยากร เพื่ อสนับสนุ น การ

ดํ า เ นิ น ง านขอ งหลั ก สู ต ร ให เ กิ ด ผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรมีการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก

หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให

กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาและมีการนํา

ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ

ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพที่

ดีขึ้นอยางตอเนื่องผลการดําเนินงานอยูในระดับ  

ด ี

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  20

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียน

การสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัย

นําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 ตัวบงชี้  จํานวน  6  ตัวบงชี้  คือ 

     ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

      ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

     ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

   ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    ตัวบงชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ตัวบงชี้ 
การผลิตบัณฑิต 

คาคะแนนที่ได 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1.52 

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.75 

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.05 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 0.00 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 

คะแนน 2.55 

ผลการประเมิน ปรับปรุง 

ตอนที่ 3 
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หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบงชี้   : ผลลัพธ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : 1. ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล  2. อ.ศักดาเดช กุลากุล 

  3. อ.เมธาวี ยีมิน    4. อ.เจตรัมภา พรหมทะสาร

  5. อ.นาฎลดา เรืองชาญ   6. นางผการัตน ทิพวัง 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพ

ของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน : 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ  :   

หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้  แต

ตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 

เกณฑการกํากับมาตรฐาน  

(ตัวบงชี้ที่ 1.1) 

ผลการดําเนินงาน ผาน  / ไมผาน × 

คะแนน 

ประเมินตนเอง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  2.53 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  3.23 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  2.55 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  0.00 

5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  1.79 

6. หลักสูตรการจัดการคาปลีก  0.00 
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ชื่อหลักสูตร 

เกณฑการกํากับมาตรฐาน  

(ตัวบงชี้ที่ 1.1) 

ผลการดําเนินงาน ผาน  / ไมผาน × 

คะแนน 

ประเมินตนเอง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

 

 

 

2.09 

8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  0.00 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตร 12.19 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 8 

คะแนนที่ได 1.52 

 

เอกสารอางอิง  : 

- ควจ1.1-1(1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2558 

- ควจ1.1-1(2) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- ควจ1.1-1(3) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.2) หลักสูตรคณะวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 0.50 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 1.52 คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 2.00 คะแนน 
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การวิเคราะห จุดออน แนวทางการพัฒนา  : 1.1 

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

จํานวนและคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร

ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง 8 

หลักสูตร และในปการศึกษา 2559 หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิตมีการแยก มคอ.2 ใน

สาขาวิชาโลจิสติกสจึงอาจเปนผลใหยังคงไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามกําหนด 

คณะวิทยาการจัดการควรจัดทําแผนปรับปรุง

หลักสูตร ในปงบประมาณ 2560 ประจําป

การศึกษา 2559 เพื่อใหหลักสูตรของคณะมี

ทิศทางในการบริหารหลักสูตร พัฒนาอาจารย 

นักศึกษา และสิ่งสนับสนุน ตามรายละเอียดการ

ดําเนินงานเพื่อ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด 

 

โครงการและกิจกรรมปถัดไป : 

 จัดทําหนังสือขออนุมัติอัตรากําลังตําแหนงอาจารยเพื่อใหจํานวนอาจารย และคุณวุฒิ

อาจารย ประจําหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2  อาจารยประจําคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบงชี้   : ปจจัยนําเขา 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : อ.ชัญญานุช พลธรรม 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ

บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการ

ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น 

คณะจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนใน

สัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน : 

การแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0–5 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

= รอยละ 40 ขึ้นไป 

2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

= รอยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ : 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ  :   

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ

การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับ

กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ ในกรณีที่อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับ

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรสาย

วิชาการรวม จํานวน 57 คน โดยมีอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 8 คน ไดแก 

1. รศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท 5. ดร.สัญญาศรณ  สวัสดิ์ไธสง  

2. ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 6. ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 

3. ดร.ปูริดา  วิปชชา 7. ดร.เดนชัย  สมปอง 

4. ดร.ปยะจินต  ปทมดิลก 8. Dr.Philip Nicholls Herschel 

 

ตารางแสดงการนับจํานวนอาจารยประจํา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 

อาจารยประจํา จํานวนคน 

ปฏิบัติงานจริง 55 

ลาศึกษาตอ 2 

ลาเพิ่มพูนทําผลงานวิชาการ - 

รวมทั้งสิ้น 57 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 57 

2. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 8 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2558 

3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
�

��
 x 100 14.04 

4. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน  

    คะแนน 5 

40 

5. คะแนนที่ได = 
��.��

��
 x 5 1.75 คะแนน 

 

เอกสารอางอิง  : 

- ควจ.1.2-0(1) จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษาปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ รอยละ 15  (1.31 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองปนี้ รอยละ 14.04  (1.75 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป รอยละ 15 

 

การวิเคราะห จุดออน  แนวทางการพัฒนา: 1.2 

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกใหมากข้ึน 

2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยในระดับจํา

หลักสูตร เพื่อกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตร

ขอผลงานทางวิชาการ และมีแผนการลาศึกษา

ตอท่ีชัดเจน 

3. มรีะบบการติดตามผลการดําเนินตาม

แผนพัฒนาอาจารยทั้งในระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ โดยการรายงานความกาวหนาของ
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การปฏิบัติตามแผนตอท่ีประชุม

กรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา และมี

ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนที่การดําเนินงาน

ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3  อาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 

ชนิดของตัวบงชี้         :  ปจจัยนําเขา 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ :  1. อ.กาญจนาภรณ  นิลจินดา    2. นางสาวภัทรา  บูรณเนตร 

อธิบายตัวบงชี ้        :  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่

จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนา องคความรูในศาสตร

สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนา

ประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ  

 

เกณฑการประเมิน    โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

1.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ ง 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ    x 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 

  2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ    x 5 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง 

วิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินงาน  :  

ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรสาย

วิชาการ รวมทั้งสิ้น จํานวน 57 คน โดยมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   จํานวน 

13 คน รองศาสตราจารย 1 คน ไดแก 

1. รศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท 8. ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร 

2. ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 9. ผศ.นันทิยา  ผิวงาม  

3. ผศ.นวรัตน  สุรัติวรพัทธ 10. ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ 

4. ผศ.เกษร  ขาวสีจาน 11. ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา 

5. ผศ.วาทินี  ศรีมหา 12. ผศ.อรทัย  พันธสวรรค 

6. ผศ.อิรยา  มณีเขียว 13. ผศ.ดร.สัญญาศรณ  สวัสดิ์ไธสง 

7. ผศ.ปยะวดี  ยอดนา 14. ผศ.ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 57 

2. จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 14 
 

3. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ         X 100 
 

24.56 

4. รอยละของอาจารยประจําที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน 

คะแนน 5 
60 

 

5. คะแนนที่ได =          X 5 
  

2.05 คะแนน 

 

เอกสารอางอิง  : 

- ควจ.1.3-0(1)  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา ปการศึกษา 2558  

 

 

 

14 

57 

24.56 

60 
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ผลการประเมินตนเอง: 

  เปาหมายปนี้ รอยละ 25  

  ผลการประเมินตนเองปนี้ รอยละ 24.56 (2.05 คะแนน) 

  การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

  เปาหมายปตอไป รอยละ 25 

 

การวิเคราะห จุดออน แนวทางการพัฒนา : 1.3 

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ดังนี้   - ผูชวยศาสตราจารย   13   คน 

- รองศาสตราจารย      1   คน 

- ศาสตราจารย           -   คน 

รวมกันไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. สงเสริมใหอาจารยในคณะขอตําแหนงทาง

วิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรอง

ศาสตราจารยใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยคณะวิทยาการ

จัดการ โดยเริ่มจากการจัดทําแผนในระดับ

หลักสูตร และแผนพัฒนาอาจารยในภาพรวม

ของคณะเพ่ือกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตร

ขอผลงานทางวิชาการ และมีแผนการลาศึกษา

ตอท่ีชัดเจน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการขอตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยในคณะ เชน การสงเสริมให

อาจารยเขารวมโครงการเขียนตําราและเอกสาร

ทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ 2560  

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

- โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการเขียนตําราและเอกสารทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

- โครงการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย 

 ประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี้   : ปจจัยนําเขา 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : อ.ชฎาพร แนบชิด 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ

สัดสวนของนักศึกษาตออาจารย ที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการ

เรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงาน

อาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดสวนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 

เกณฑการประเมิน : 

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑ

มาตรฐาน และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 

คะแนน และใชการเทียบบัญญัติไตรยางศดังนี ้

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปน

คะแนน 5 

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปน

คะแนน 0 

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกิน

รอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours :SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของ   ผล

คูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุก

รายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-

ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

SCH   =  ∑nici 

เมื่อ ni  = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

 ci  = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

เทียบเทาตอป (FTES) 

= 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี +  

   FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

= FTES ระดับปริญญาตรี +  

   (2 x FTESระดับบัณฑิตศึกษา) 

= FTES ระดับปริญญาตรี +  

   (1.8 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ  

    การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 

25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 

8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 
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สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง – สัดสวน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

 

x 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

 2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 

2.1 คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10  คิดเปน 5 คะแนน 

2.2 คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 

2.3 คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้ 

คะแนนที่ได = 
(20 – คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1) 

x 5 
10 

ตารางแสดงการนับจํานวนอาจารยประจํา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 

อาจารยประจํา จํานวนคน 

ปฏิบัติงานจริง 55 

ลาศึกษาตอ 2 

ลาเพิ่มพูนทําผลงานวิชาการ - 

รวมทั้งสิ้น 57 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2558 

1. ผลรวม คา FTES ของคณะ (2,432.1944+102.1500) 2,534.3444 

2. จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ)  55 คน 

3. สัดสวน คา FTES ตอ อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

2,534.3444

55
 

46.08 

4. สัดสวนเกณฑมาตรฐาน 25:1 

5. รอยละคาความตางจากเกณฑมาตรฐาน 
46.08 25

100
25


   84.32 

6. คาคะแนน FTES ตอจํานวนอาจารย 

   (คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน) 

0 คะแนน 
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เอกสารอางอิง : 

- ควจ.1.4-0(1)  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา  ปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

- ควจ.1.4-0(2)  ตารางสรุปคา SCH และ FTES ปการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามคณะและหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ รอยละ 18.00 (1 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองปนี้ รอยละ 84.32 (0 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป รอยละ 18 (1 คะแนน) 

 

การวิเคราะห จุดออน แนวทางการพัฒนา : 1.4 

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย

ประจํายังสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก 

คณะจัดทําหนังสือขออนุมัติกําลัง ตําแหนง

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา

คณะเพื่อใหเปนไปตามสัดสวนอาจารยตอ

นักศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทั้งใน

ระดับปริญญาตรี และบณัฺฑิตศึกษา 25 : 1 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

- ขออัตรากําลังเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ตัวบงช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี ้ : 1. อ.ลฎาภา ศรีพสุดา  2. นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปน

ประโยชนกับนักศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแต

การใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืม

การศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การ

เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก

สถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที ่

 

เกณฑการประเมิน : 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาของนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1 คณะวิทยาการจัดการมีการใหคําปรึกษาทาง

วิชา และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการไดมีการ

วางแผนกําหนดทิศทางเนื้อหาหรือการใชชีวิต

ในรั้วมหาวิทยาลัยและการเสริมสรางแนว

ทางการเรียนตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร

เพื่อไมใหการเรียนของนักศึกษาสะดุดหรือ

การหยุดเรียนตลอดระยะเวลา ของการเรียน

ของนักศึกษา โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษา และในแตละสาขาไดจัดทําตาราง

ปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาของอาจารยที่

ปรึกษา นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาและ

นักศึกษาในหมูเรียนไดมีการจัดตั้งกลุมใน 

Social Network  ในแอบพลิ เคชั่ น  Face 

book และ  Line เพื่ อ  ให ส อดคล อ งกั บ

เทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น และเปดโอกาสให

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดเวลา  

การดําเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการมีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดเขารวม

และพูดคุยกับนักศึกษาในทุกเรื่องไมวาจะเปน

เรื่องการเรียนการใชชีวิตหรือเรื่องราวตาง ๆ 

ที่นักศึกษาทานนั้นจะเขามาพูดคุยและจัดสง

อาจารยที่ปรึกษาเขารับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพอาจารยการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่

พึงประสงค ซึ่งจัดโดยสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

การตรวจติดตาม : คณะวิทยาการจัดการ 

โดยมีการใหนักศึกษาเขาพบโดยทางคณะฯ 

- ควจ.1.5-1(1) ภาพตารางใหคําปรึกษา 

หนาหองพักอาจารย ภาคเรียนที่ 1/2558 

และ 2/2558 

- ควจ.1.5-1(2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษา ปการศึกษา 2558 ภาคปกติ 

-  ควจ.1.5-1(3)  คํ าสั่ งแต งตั้ งหน าที่

อาจารยที่ปรึกษา 

- ควจ.1.5-1(4) วุฒิบัตรเขารับการอบรม

ศักยภาพอาจารยการเปนอาจารยที่ปรึกษา

ที่พึงประสงค ในหัวขอ “การจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ในภาค

เรียน 1/2558 และ “ความรักวัยใส” ใน

ภาคเรียน 2/2558 

- ควจ.1.5-1(5)  ภาพถายกิจกรรมการพบ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพูดคุยแนวทางการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร ใ ช ชี วิ ต ใ น รั้ ว

มห า วิ ท ย าลั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ใ น ง า น

ปฐมนิ เทศนั กศึ กษา  ภาคปกติ  คณะ

วิทยาการจัดการ ประจําป 2558 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

ไดจัดทําตารางการใหคําปรึกษาติดไวหนา

หองพักอาจารยสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

เขาพบและปรึกษาในเรื่องเรียนและเรื่องการ

ใชชีวิตอยูในสังคมที่มีความสุข 

การปรับปรุง : เพื่อใหไดขอมูลมาปรับใชและ

เปนแนวทางการแกไขปญหานั้นในปถัดไป 

2 คณะวิทยาการจัดการมีการมีการใหขอมูล

ของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ นอก

เวลาแกนักศึกษา  

การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการไดมีการ

วางแผนแนวทางวามีแหลงขอมูลใดบาง        

ที่จะเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาตลอด

ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในรั้วมหาวิทยาลัย

และพูดคุยแนวทางวามีกิจกรรมใดที่สงเสริม

กิจกรรมของตัวนักศึกษา 

การดําเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการได

สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยเตรียม

ขอมูลหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอตัว

นักศึกษา  

   นอกจากนี้ยังไดจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของกับ

นักศึกษาสาขาตางๆ มอบใหหัวหนาแตละ

สาขาวิชา  หรือนายกสโมสรนักศึกษา  หรือ

ประธานชุมนุมนักศึกษาภายในคณะฯ เพื่อ

ประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูล

ขาวสารอยางท่ัวถึง 

การตรวจติดตาม : คณะวิทยาการจัดการ

โดยทางคณะมีเว็บไซตคณะ เพื่อทําการ

สื่อสารและใหขอมูลแกนักศึกษา รวมทั้ง

- ควจ.1.5-2(1) ภาพเว็บไซตคณะฯ 

- ควจ.1.5-2(2) ภาพบอรดประชาสัมพันธ 

- ควจ.1.5-2(3) สรุปผลโครงการกิจกรรม

เขารวมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2558 

1. กิจกรรมประกวดดาวเดือนและทําบุญ

คณะ 

2. กิจกรรมประกวดดาวเดือน SNRU 

3. กิจกรรมกีฬาระหวางคณะ 

4. กิจกรรมวันลอยกระทง 

5. กิจกรรมพัฒนาศึกษาตามกรอบ TQF 

6. กิจกรรม Big Cleaning Day 

7. กิจกรรมสงเสริมประเพณีไหวครู 

8. กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ 

- ควจ.1.5-2(4) โครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

- ควจ.1.5-2(5) กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

- ควจ.1.5-2(6) โครงการใหความรูศิษย

เกาคณะวิทยาการจัดการ  

- ควจ.1.5-2(7) ตารางเสนอผลการ

พิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

บอรดประชาสัมพันธอาคาร 4 และอาคาร 8 

เพื่อใหนักศึกษาไดติดตามขอมูลตางๆ 

การปรับปรุง : นําผลที่ไดมาประชุมหารือ

เพื่อเปนแนวทางในการจัดโครงการครั้งตอไป

ใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

นักศึกษาและคณะ 

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อปรับปรุง

แผนพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา ป 2558 

3 คณะวิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา 

การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการไดมีการ

วางแผนกําหนดโครงการหรือกิจกรรมของ

คณะเพื่อจะไดทําการจัดเตรียมกิจกรรมที่มี

ความเหมาะสมสําหรับตัวนักศึกษา ไดแก 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ ปการศึกษา 2558 เมื่ อวันที่  1 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมมหาวชิรา

ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 

โครงการใหความรูศิษยเกาคณะวิทยาการ

จัดการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ 

เทศบาลตําบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ. 

สกลนคร  

การดําเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการไดมี

การสงเสริมการจัดทํากิจกรรมที่มีความ

เหมาะสมสําหรับตัวของนักศึกษาสําหรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมีการจัดโครงการ

เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความรูกอนเขาสู

ตลาดแรงงานจริง เชน สาขาวิชาโลจิสติกสจัด

โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และ

โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการ 

- ควจ.1.5-3(1) โครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ป

การศึกษา 2558 

- ควจ.1.5-3(2) คูมือการศึกษาและ

อาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2558 

- ควจ.1.5-3(3) มคอ.4, 6 รายวิชาที่

พัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

- ควจ.1.5-3(4) โครงการใหความรูศิษย

เกาคณะวิทยาการจัดการ 

- ควจ.1.5-3(5) โครงการเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส 

- ควจ.1.5-3(6) โครงการศึกษาดูงานดาน

การจัดการโลจิสติกส  สาขาวิชาโลจิสติกส 

- ควจ.1.5-3(7) โครงการอบรมพัฒนา

บุคลิกภาพและภาษาสูประชาคมอาเซียน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

- ควจ.1.5-3(8) ขอเสนอแนะของ

นักศึกษาในการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา

แกนักศึกษา 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

โลจิสติกส และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ

ภาษาสูประชาคมอาเซียน 

การตรวจติดตาม : คณะวิทยาการจัดการได

มีการตรวจสอบหรือติดตามผลในแตละ

โครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

การปรับปรุง : คณะวิทยาการจัดการไดนํา

ผลสรุปโครงการในกิจกรรมที่ไดดําเนินการ

แลวและจากการพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหา

ขอมูลมาปรับปรุงเพื่อใหกิจกรรมดียิ่งข้ึน 

4 คณะวิทยาการจัดการไดประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยคณะวิทยาการจัดการไดมีการ
ประเมินผลแตละดาน โดยไดจัดทําเปนตาราง
สรุปการประเมิน ซึ่งผลการประเมินจาก
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1- 4 มีภาพรวม 
รอยละ 4.1142 อยูในระดับมาก โดยจําแนก
เปน 3 ดานไดแก  

1. จัดบริการใหคําปรึกษาวิชาการ 
และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาของนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสํา เร็จการศึกษาแก
นักศึกษา 

- ควจ.1.5-4(1) แบบประเมินความพึงพอใจ

ตอการใหคําปรึกษาและการบริการขอมูล

ขาวสารแกนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- ควจ.1.5-4(2) สรุปผลการประเมินการ 

จัดบริการใหคําปรึกษาการใชชีวิต การให

ขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม

พิเศษ  แหลงงานและการเตรียมความ

พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา

แกนักศึกษา 

 

5 คณะวิทยาการจัดการ ไดนําผลการประเมิน

จากขอ 4 เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบริการและการใหขอมูล ใหเปนไปตาม

- ควจ.1.5-5(1) แผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2558 
- ควจ.1.5-5(2) สรุปผลการประเมินการ 
จัดบริการใหคําปรึกษาการใชชีวิต การให
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

ความคาดหวังของนักศึกษา โดยมี

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  ดังตอไปนี้ 

   1. ควรมีขอมูลหรือกิจกรรมในการเตรียม

ความพรอมเพื่อการทํางานเพื่อการทํางาน

เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

   2. ควรมีการใหขอมูลและความรูที่เปน

ประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา     

   3. ควรมีโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 

ประการ ใหครบถวน 

   4. ควรมีกิจกรรมที่ใหความรูและทักษะ

การประกันคุณภาพแกนักศึกษาอยาง

ครบถวน 

ขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม
พิเศษ  แหลงงานและการเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แกนักศึกษา  

- ควจ.1.5-5(3) ตารางเสนอผลการ

พิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อปรับปรุง

แผนพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา ป 2558 

6 คณะวิทยาการจัดการไดใหขอมูลและความรู

ที่ เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก 

ศิษยเกา 

การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการไดมีการ

วางแผนจัดเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนตอตัว

ศิษยเกาเพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดตอศิษย

เกา 

การดําเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการจัด

สงเสริมและสนับสนุนพูดคุยทิศทางขอมูลที่

จะเกิดประโยชนตอศิษยเกา โดยจัดโครงการ

ที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก 

ศิษย เกา และมีการจัดตั้ งกลุมใน Social 

Network  ในแอบพลิเคชั่น Face book และ 

Line เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม

- ควจ.1.5-6(1) รายงานสรุปผลโครงการ 

1. โครงการใหความรูศิษยเกาคณะ

วิทยาการจัดการ 

กิจกรรม 

(1) การเสวนาพูดคุยกันศิษยเกา 

    (2) การแนะนําขอมูลที่เปนประโยชนตอ

การทํางานและการปฏิบัติตัวที่ดีในการ

ทํางาน 

(3) การหาแหลงงานที่ถูกตองตาม

สาขาวิชา 

- ควจ.1.5-6(2) ภาพเว็บไซตศิษยเกาคณะ

วิทยาการจัดการ 

http://fmsalumni.snru.ac.th/ 

- ควจ.1.5-6(3) ภาพ Face book ชมรม

ศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ  
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

มากขึ้น และเปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูตลอดเวลา  

การตรวจติดตาม : คณะวิทยาการจัดการ

ตรวจสอบและดําเนินการการใหขอมูลแก

ศิษยเกาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การปรับปรุง : มีการนําขอเสนอแนะจากการ

พูดคุยกับศิษยเกาเสนอตอคณะ เพื่อเปน

แนวทางปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด

กิจกรรมพัฒนาศิษยเกา ครั้งตอไป 

- ควจ.1.5-6(4) ขอเสนอแนะจาก ศิษยเกา

คณะวิทยาการจัดการ   

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 6  ขอ  (5  คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 6  ขอ  (5  คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 6  ขอ  (5  คะแนน) 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม   : 1.5 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและคณะกรรมการ

ฝายกิจการนักศึกษามีความพรอมท่ีจะสงเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเต็มที่ 

1 .จัดทําคูมือเพื่ อสร างความรู ความเข า ใจ

เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับอาจารย

คณะวิทยาการจัดการ 

2 .  จัดทํ าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให

สอดคลองตามกรอบ TQF โดยระบุแผนกิจกรรม

เพื่อใหเห็นรายละเอียดในแตละดาน โดยใหมี

กิจกรรมศิษยเกา หรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึง

การมีสวนรวมของศิษยเกา และชองทางในการ

ติดตอกับศิษยเกา ควรมีการสรางเครือขายกับ
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ศิษย เก า  เชน  การตั้ งชมรมศิษย เก าคณะ

วิทยาการจัดการ เปนตน 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

 -  จัดทําคูมือเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับอาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

 -  จัดโครงการสงเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธใหเกิดความเคลื่อนไหว กระชับ

ความสัมพันธ และเพ่ิมสมาชิกชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ ผาน Social Network ตางๆ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : อ.วราธร พรหมนิล 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   คณะตองมีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง

เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและ

โดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ 

รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ที่ประกอบดวย

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม 

(2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงคที่ คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลอง

กับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช

ในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืนมีคุณภาพและเกิดประโยชนแก

ผูรับบริการอยางแทจริง 

 

เกณฑการประเมิน : 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย

   (1) คุณธรรม จริยธรรม 

  (2) ความรู 

  (3) ทักษะทางปญญา 

  (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการกําหนด

วัตถุประสงคของแผน และตัวชี้วัด

ความสําเร็จของแผนในภาพรวมของคณะ

นักศึกษามีสวนรวมในกรจัดทําแผนและการ

จัดกิจกรรม 

การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการมีการ

วางแผนในการจัดทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โดยใหทีมงานสโมสรนักศึกษามีรวมรวมใน

การคิดโครงการ โดยการกําหนดวัตถุประสงค

ของแผน และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

การดําเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการ

สงเสริมและสนับใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การกําหนดทิศทางของกิจกรรม ดวยการ

จัดทําแผนกิจกรรม 

การประเมินผล : คณะวิทยาการจัดการ

ตรวจสอบวากิจกรรมหรือโครงการเหลานั้นมี

ประโยชนตอนักศึกษาอยางไร มีการประเมิน

ความสําเร็จของแผนตามวัตถุประสงค และ

ตัวบงชี้ของแผน เสนอคณะกรรมการประจํา

คณะ ทุกปการศึกษา 

การปรับปรุง : จัดทําสรุปโครงการพรอมทั้ง

ขอมูลที่ตองปรับปรุงในกิจกรรมถัดไป 

- ควจ.1.6 -1(1) แผนพัฒนานักศึกษา 

ศิษยเกาแผนอัตลักษณ เอกลักษณ และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

- ควจ.1.6 -1(2) สรุปรายละเอียด

โครงการ จําแนกตามรหัสโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2558 - 2559 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

2 คณะวิทยาการจัดการมีการมีการจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให

ดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ให

ครบถวน ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ควจ.1.6 -2(1) แผนพัฒนานักศึกษา 

ศิษยเกาอัตลักษณและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  ปการศึกษา 2558 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

- ควจ.1.6 -2(2) กิจกรรมไหวครู 

2. ความรู 

- ควจ.1.6 -2(3) โครงการวิทยาการ

จัดการสัมพันธ  ครั้งที่ 24 

3. ทักษะทางปญญา 

- ควจ.1.6 -2(4) โครงการวิทยาการ

จัดการสัมพันธ ครั้งที่ 24 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

- ควจ.1.6 -2(5) กิจกรรมทําบุญคณะ

และประกวดดาวเดือน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ควจ.1.6 -2(6) โครงการวิทยาการ

จัดการสัมพันธ ครั้งที่ 24 

3 คณะวิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรมใหความรู

และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการ มีการ

วางแผนกําหนดทิศทางกิจกรรมเพื่อเปน

แนวทางในงานประกันคุณภาพ โดยระบุ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาดวยเครื่องมือ 

PDCA อยูในแผนการปฏิบัติราชการคณะ ใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสราง

ระบบและกลไกประกันคุณภาพใหเกิดขึ้นกับ

นักศึกษาในปการศึกษา 2558 

- ควจ.1.6 -3(1) ภาพการเขารวม

กิจกรรมผูนํานักศึกษา ในการเขียน

โครงการตามงานประกันคุณภาพ 27-29 

พ.ค.59 ณ หองประชุม 1 

- ควจ.1.6 -3(2) สรุปรายงานผลของ

นักศึกษาวิทยาการจัดการที่เขารวม

โครงการกิจกรรมผูนํานักศึกษา ในการ

เขียนโครงการตามงานประกันคุณภาพ 

27-29 พ.ค.59  
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

การดําเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการ มีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทั้ง 6 หลักสูตร เขารวมโครงการ 

 
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาดวยเครื่องมือ 

PDCA รหัสโครงการ 59A33202ควจ02W03 

วันที่  29  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559   

ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

การประเมินผล : ตรวจสอบโครงการหรือ

กิจกรรมเปนความสอดคลองในงานประกัน

คุณภาพโครงการจัดการใหความรูแก

นักศึกษาดานงานประกันคุณภาพ 

การปรับปรุง : คณะวิทยาการจัดการ จัดการ

สรุปโครงการพรอมทั้งตรวจสอบแนวทาง

ปฏิบัติในรอบหนาเพื่อความสอดคลองในงาน

ประกันคุณภาพ 

4 คณะวิทยาการจัดการ ประเมินความสําเร็จ

ของโครงการและกิจกรรมเพ่ือวัดความสําเร็จ

ของแผนพัฒนานักศึกษา ศิษยเกาอัตลักษณ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ปการศึกษา 

2558 เพือ่ติดตาม และวัดความสําเร็จของ

แผนโครงการ และกิจกรรมอยางเปนระบบ 

สําหรับทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการ

ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง

- ควจ.1.6-4(1) รายงานสรุปผล

โครงการ 

1. โครงการประกวดดาวเดือนและทําบุญ

คณะ 

2. โครงการประกวดดาวเดือน SNRU 

3. โครงการกีฬาระหวางคณะ 

4. โครงการวันลอยกระทง 

5. โครงการพัฒนาศึกษาตามกรอบ TQF 

6. โครงการ Big Cleaning Day 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

การดําเนินงานครั้งตอไป 7. โครงการประเพณีไหวครู 

5 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ

จัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อนําเสนอ

สูคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาและให

ขอเสนอแนะพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม

นักศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ตามกรอบ TQF และตามศตวรรษที่ 21  

 

- ควจ.1.6 -5(1) แผนพัฒนานักศึกษา 

ศิษยเกาแผน อัตลักษณเอกลักษณและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป

การศึกษา 2558 

- ควจ.1.6 -5(2) ปฏิทินกิจกรรมและ

แผนพัฒนานักศึกษาแผนอัตลักษณ

เอกลักษณและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจําปการศึกษา 2558 

- ควจ.1.6 -5(3) รายงานผลการ

ประเมินตามแผนนักศึกษาศิษยเกา 

แผนอัตลักษณ เอกลักษณและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

6 คณะวิทยาการจัดการ ไดนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดการ เพื่อ

พัฒนานักศึกษา โดยนําผลการประเมินนําผล

การจัดโครงการ/กิจกรรมเขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาผล

การปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว ใน

วาระเพ่ือพิจารณา ในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ในวาระเพ่ือ

พิจารณา ประเมินแผนแผนพัฒนานักศึกษา 

ศิษยเกาแผน อัตลักษณเอกลักษณและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

2558 คณะกรรมการขอเสนอแนะผลการ

ดําเนินงานตามแผนพรอมใหจัดทําโครงการ

ใหญแลวมีกิจกรรมยอยเพื่อสะดวกในการ

ดูแลและตรวจสอบเปนรายกิจกรรม  

- ควจ.1.6 -6(1) ตารางเสนอผลการ

พิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อปรับปรุง

พัฒนานักศึกษา ศิษยเกา แผนอัตลักษณ 

เอกลักษณ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(Improvement Plan) ตามปการศึกษา 

2558  โดยใหจัดทําโครงการใหญแลวมี

กิจกรรมยอยเพ่ือสะดวกในการดูแลและ

ตรวจสอบเปนรายกิจกรรม  
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ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 6  ขอ  (5  คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 6  ขอ  (5  คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 6  ขอ  (5  คะแนน) 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง  แนวทางเสริม  : 1.6  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการสงเสริมใหมีการจัด

กิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวนทุกพันธกิจตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด 

1. รายงานวัดความสําเร็จกิจกรรม โครงการ 

ตามวัตถุประสงคของแผน 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะที่มีการระบุรายละเอียดโครงการและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาในปถัดไป 

3. กําหนดตัวชี้วัดของแผนใหสอดคลองกับ

เอกลักษณ อัตลักษณของคณะ 

4. จัดทําแผนกิจกรรมเนื่องจากมีรายละเอียด

กิจกรรมในโครงการที่หลากหลาย 

5. รายงานผลความสําเร็จของแผนนําเสนอตอ

คณบดีทุกภาคการศึกษา 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

โครงการที่มุงเนนจุดเดนที่นักศึกษาจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวนที่ไดรับ

การพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค 
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องคประกอบที ่2  การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพ แวดลอม

และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน

หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้

อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบ

ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุน

ทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเข็มแข็ง       

โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) 

ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 ตัวบงชี้  จํานวน  3  ตัวบงชี้  คือ 

     ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

      ตัวบงชี้ที่ 2.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

    ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ตัวบงชี้ การผลิตบัณฑิต 

คาคะแนนที่ได 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5 

2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.51 

คะแนน 4.50 

ผลการประเมิน ดี 

 

หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ 

 งานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี ้ : 1. อ.กชพร จันทรเรือง  2. ผศ.ดร.สัญญาศรณ สวัสดิ์ไธสง 

  3. อ.ชัยณรงค พูลเกษม  4. อ.สามารถ อัยกร 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อให

สามารถดําเนินการตามไดตามแผนที่กําหนดไวทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ

จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและ

นักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ

ที่เกี่ยวของตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบ

และกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 2. การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยในประเด็น 

    1) หองปฏิบัติการดานการวิจัย หรือหองศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัย 

    2) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนงานวิจัย 

    3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

             4) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการ 

 3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
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เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1 คณะวิทยาการจัดการ มีการตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือบริหารงานวิจัยของคณะ

วิทยาการจัดการ รวมทั้งมีการจัดทําระบบ

สารสนเทศสําหรับงานวิจัย 

 
 

- ควจ.2.1-1(1) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ

วิทยาการจัดการ 

- ควจ.2.1-1(2) เว็บไซตคณะวิทยาการ

จัดการ ระบบสารสนเทศการบริหาร

งานวิจัยhttp://fmsresearch.snru.ac.th 

 

2 คณะวิทยาการจัดการไดสนับสนุนพันธกิจ

ดานการวิจัยในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1) หองปฏิบัติการดานการวิจัย หรือหอง

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัย 

 
2) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล

สนับสนุนงานวิจัย 

 
3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภัยในการวิจัย เชน เทคโนโลยี

- ควจ.2.1-2(1) หองปฏิบัติการดานการ

วิจัย ณ อาคาร 4    หอง 422 

- ควจ.2.1-2(2) หองสมุดคณะวิทยาการ

จัดการ 

- ควจ.2.1-2(3) คูมือการใชงานระบบ

สารสนเทศงานวิจัยของคณะวิทยาการ

จัดการ 

- ควจ.2.1-2(4) สงเสริมใหอาจารยรวม

นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่

มหาวิทยาลัยเปนผูจัดในงานประชุม 

Sakon Nakhon Rajabhat University 

International Conference : SNRU-

IC 2015 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

4) การสงเสริมใหอาจารยเขารวม

นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่

มหาวิทยาลัยเปนผูจัด 

3 คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยจากงบประมาณ

ของคณะวิทยาการจัดการ เปนประจําทุก

ปงบประมาณ 

- ควจ.2.1-3(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 

2/2559 วาระการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนการทําวิจัยของคณะ

วิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 

2558 -2559 

- ควจ.2.1-3(2) คําสั่งอนุมัติงบประมาณ

อุดหนุนงานวิจัยอาจารยแตละคนใน

คณะวิทยาการจัดการ  

4 คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ควจ.2.1-4(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 

2/2559 วาระการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปงบประมาณ 2558 - 2559 

- ควจ.2.1-4(2) เอกสารหลักฐานการ

เบิกจายงบประมาณที่อาจารยนําผลงาน

ไปเผยแพร ประจําปงบประมาณ 2558 

– 2559 

5 คณะวิทยาการจัดการไดมี การพัฒนา

สมรรถนะอาจารยดานการวิจัย โดยการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย

ในทุกปงบประมาณ รวมถึงการสนับสนุนให

อาจารย ได เข าอบรมด านการวิ จั ย กับ

โครงการของมหาวิทยาลัย 

- ควจ.2.1-5(1) คณะวิทยาการจัดการได

มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการ

วิจัยโดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย 

และสงอาจารยเขารวมการพัฒนาดาน

การวิจัย อาทิเชน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย



รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  54

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

 

เพื่อของบประมาณแผนดินและทุนจาก 

วช.” 

2. โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

วิจัยของคณาจารยและนักศึกษาการใช

สถิติและ LISREL for Windows เพื่อ

การวิเคราะหผลสถิติการวิจัยขั้นสูง 

6 คณะวิทยาการยังมีระบบและกลไกเพื่อชวย

ในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย 

 

- ควจ.2.1-6(1) คณะวิทยาการยังมีระบบ

และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์

ของงานวิจัยที่เวปไซตของคณะ

วิทยาการจัดการ 
http://fmsresearch.snru.ac.th 

show_down.php?id_news=6 

 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 6  ขอ  (5  คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 6  ขอ  (5  คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 6  ขอ  (5  คะแนน) 
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การวิเคราะหจุดแข็ง  แนวทางเสริม  : 2.1 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการ

งานวิจัย มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบ 

มีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อให

ดําเนินการตามไดตามแผนที่กําหนดไวรวมทั้ง

การสนับสนุนดานแหลงทุนวิจัยและการจัดสรร

ทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะวิทยาการ

จัดการ ใหกับบุคลากรตลอดจนการสงเสริม

พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยการสนับสนุน

ทรัพยากรที่จําเปนทั้งทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรการเงินและเครื่องมืออุปกรณท่ี

เกี่ยวของตางๆ 

1.กําหนดและสรางระบบการสงเสริมและ

สนับสนุนการเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารยในดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ทาง โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณะ

คนละ 10,000 บาทตอป โดยระบุในแผนการ

พัฒนาราชการของคณะ ในโครงการพัฒนา

ทักษะอาจารยและเจาหนาที่ 350,000 บาท 

2. คณะจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุน

วิจัยแกอาจารยประจําคณะในปงบประมาณ 

2560 เปนเงิน 600,000 บาท  

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

 -  โครงการพัฒนาทักษะอาจารยและเจาหนาที่ คณะวิทยาการจัดการ 350,000 บาท 

อาจารยผูรับผิดชอบ อ.วัชระ  อักขระ  

 -  โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 600,000 

บาท อาจารยผูรับผิดชอบ อ.ศักดาเดช กุลากุล 

 - โครงการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา Lisrel 100,000 บาท 

อาจารยผูรับผิดชอบ  อ.ศักดาเดช กุลากุล 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้   : ปจจัยนําเขา 

ผูจัดเก็บตัวบงชี ้  :       1. อ.สุพิชญา  นิลจินดา    2. อ.จินตนา  จันทนนท  

 3. อ.จิรภัทร  เริ่มศร ี   4. อ.ศิรประภา  ราชพิลา 

  5. อ.ศักดาเดช  กุลากุล   6. อ.ชัยณรงค  พูลเกษม 

 7. นายชิษณุทัศน  พิชยประภาพัฒน 

คําอธิบายตัวบงชี ้: ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตอง

จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยัง

เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการ

วิจัย 
 

เกณฑการประเมิน   

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง    

0 – 5 

 เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 

กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
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สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 

 คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ : 

  1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผู

ลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทิน

นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี

ที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

  4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ขอมูล 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวน 

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนอาจารยประจํา 55 

จํานวนนักวิจัยประจํา 0 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 666,000 

 แผนดิน     -  

 บ.กศ.    80,000  

 ทุนวิจัยในชั้นเรียน    30,000  

 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 156,000  

 ทุนวิจัยสําหรับบุคลากร  400,000  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 1,200,000 

รวมเงินทั้งหมด 1,866,000 

สัดสวนตอคน  = 
�,���,���

��
 33,927.27 

คะแนน  

(25,000 บาทขึ้นไปตอคน = 5 คะแนน) 

5.00 

เอกสารอางอิง 

- ควจ.2.2-0(1)  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา ปการศึกษา 2558 

- ควจ.2.2-0(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุน

สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบ

บํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

- ควจ.2.2-0(3)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุน

สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับบุคลากร (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จาก

เงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

- ควจ.2.2-0(4)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

- ควจ.2.2-0(5)  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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- ควจ.2.2-0(6)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุน

สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากโครงการสงเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ควจ.2.2-0(7)  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ “กระบวนการเพิ่มคุณคาและ

มูลคาผลิตภัณฑมะเขือเทศโดยการมีสวนรวมของชุมชนบานนางอย ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย 

จังหวัดสกลนคร” 

- ควจ.2.2-0(8)  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานชององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

1 อาจารยพิศณี  พรหมเทพ การวิจัยอนาคตคุณลักษณะของนักรัฐ

ประศาสนศาสตรในอีก ๔ ป ขางหนา

ภายใตพลวัตการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

40,000 บ.กศ. 

2 ผศ.ดร.ชาติชัย           

อุดมกิจมงคล 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของ

เทศบาลตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ. 80,000  

3 อาจารยนันทกาญจน   

เกิดมาลัย 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

ของนักเรียนของนักศึกษาวิชาหลักการ

ตลาดประจําปการศึกษา 1/2558 

5,000 ทุนวิจัยในชั้น

เรียน 

4 อาจารยจิรภัทร  เริ่มศรี ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียน

รายวิชาวาทนิเทศ 

5,000 ทุนวิจัยในชั้น

เรียน 

5 อาจารยชัยณรงค   

พูลเกษม 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

นักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร

จุลภาค 1 : การเปรียบเทียบดวย

วิธีการเรียนที่ตางกัน 

5,000 ทุนวิจัยในชั้น

เรียน 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

6 อาจารยสามารถ  อัยกร การสํารวจระดับความรูของนักศึกษา

กอนเรียนรายวิชาการเมืองและการ

ปกครองสวนทองถิ่นไทย 

5,000 ทุนวิจัยในชั้น

เรียน 

7 อาจารยชฎาพร  แนบชิด การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาใน

การเรียนของนักศึกษารายวิชา 

๔๓๔๓๓๐๘ วชิาการจัดการโลจิสติกส 

สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5,000 ทุนวิจัยในชั้น

เรียน 

8 อาจารยเจตรัมภา     

พรหมทะสาร 

ปญหาในการเรียนรายวิชาหลักการ

บัญชี (43521103) ของนักศึกษาชั้นป

ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 

5,000 ทุนวิจัยในชั้น

เรียน 

 รวมทุนวิจัยในชั้นเรียน 30,000  

ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

9 เงินเต็ม 120,000 บาท 

ผูรวมวิจัย 

1. อาจารยวราธร  

พรหมนิล 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 10 

2. อาจารยวัชระ อักขร 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 10 

3. อาจารยนันทกาญจน  

เกิดมาลัย 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 10 

การจัดการความรูภูมิปญญาครามเพื่อ

การพัฒนาตอยอดภูมิปญญาโดย

แนวทางเศรษฐกิจชุมชน 

36,000  

10 ดร.ปูริดา วิปชชา 

หัวหนาโครงการวิจัยยอย 

สัดสวนการวิจัยรอยละ 50 

ผูรวมวิจัย 

1. ดร.ปยะจินต ปทมดิลก  

สัดสวนการวิจัยรอยละ 20 

การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

สินคา OTOP 

120,000 ทุนวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชน

และทองถิ่น 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

2. ผศ.ปยะวดี ยอดนา  

สัดสวนการวิจัยรอยละ 15 

3. อาจารยดวงฤดี   

อิ่มบุญสุ  

สัดสวนการวิจัยรอยละ 15 

เงินเต็ม 120,000 บาท 

รวมทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 156,000  

11 อาจารยจินตนา          

จันทนนท 

อาจารยนิรมล เนื่องสิทธะ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางการ

เรียนวิชาการบัญชีกับความสําเร็จใน

การนํามาปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขา

บัญชี 

60,000 ทุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

12 อาจารยชัยณรงค  

พูลเกษม 

อาจารยภคพล คติวัฒน 

ภาพลักษณของคณะวิทยาการจัดการ

ในทัศนะของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

60,000 ทุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

13 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

ดร.โสภฐั วรววิัฒน 

ดร.สัญญาศรณ        

สวัสดิ์ไธสง 

ทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตอการจัดการเรียนการสอนตาม

นโยบายงานประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 

60,000 ทุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

 

14 ผศ.ดร.จิตติ             

กิตติเลิศไพศาล 

ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ี

ดีขององคกรกรณีศึกษาองคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอพรรณนานิคม 

จังหวัดสกลนคร 

60,000 ทุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

15 ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร 

อาจารยชฎาพร แนบชิด 

การศึกษาวิสาหกิจชุมชนหลักในเขต

ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัด

นครพนม 

60,000 ทุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรคณะ

วิทยาการ

จัดการ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงิน แหลงทุน 

16 อาจารยลฎาภา ศรีพสุดา บทบาทของสื่อใหมในการสรางคานิยม

ทางสังคมและอัตลักษณของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

50,000 ทุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

17 อาจารยสายปาน  

จักษุจินดา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลูกคาในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส ธนาคารยูโอบี สาขาโร

บินสันศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

50,000 ทุนวิจัยสําหรับ

บุคลากรคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

รวมทุนวิจัยสําหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 400,000  

18 ผศ.ดร.สัญญาศรณ  

สวัสดิ์ไธสง หัวหนา

โครงการวิจัยสัดสวนการ

วิจัยรอยละ 100  

การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสราง

ทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัย 

200,000 ทุน สกอ. 

19 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

หัวหนาโครงการวิจัย 

สัดสวนการทําวิจัย   

รอยละ 100 

โครงการศึกษา “กระบวนการสราง 

ธรรมาภิบาลทองถ่ินเพื่อการเขาถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชน

บานโคกกลาง ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอ

เตางอย จังหวัดสกลนคร” 

200,000 ทุน สกอ. 

20 ดร.ปยะจินต ปทมดิลก โครงการ “กระบวนการเพิ่มคุณคาและ

มูลคาผลิตภัณฑมะเขือเทศโดยการมี

สวนรวมของชุมชนบานนางอย ตําบล

เตางอย อําเภอเตางอย จังหวัด

สกลนคร” 

200,000 ทุน สกว. 

21 ผศ.ดร.จิตติ  

กิตติเลิศไพศาล 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานชององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

600,000 ทุน ป.ป.ช. 

รวมเงินทุนภายนอก 1,200,000  

รวมทั้งสิ้น 1,866,000  
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ผลการประเมินตนเอง: 

  เปาหมายปนี้ 25,000 บาท (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนี้ 33,272.73 บาท (5 คะแนน) 

  การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  เปาหมายปตอไป 25,000 บาท (5 คะแนน) 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  : 2.2 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการไดรับเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับงบเพียงพอ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย 

พรอมทั้งจัดภาระงานใหเหมาะสมเอื้อใหมีเวลาใน

การทํางานวิจัย และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดเตรียมเคาโครงวิจัย จัดโครงการพี่เลี้ยง

งานวิจัย ใหอาจารยใหมไดหาประสบการณโดย

เขารวมทีมกับอาจารยทีม่ีโครงการวิจัย 

2. กระตุนใหอาจารยในคณะขอทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากหนวยงานภายนอกใหมากยิ่งขึ้น 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป:  

-  โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 600,000 

บาท อาจารยผูรับผิดชอบ อ.ศักดาเดช กุลากุล 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั 

ชนิดของตัวบงชี้   : ผลลัพธ 

 

ผูจัดเก็บตัวบงชี ้  :       1. อ.สุพิชญา  นิลจินดา    2. อ.จินตนา     จันทนนท  

 3. อ.จิรภัทร  เริ่มศร ี   4. อ.ศิรประภา  ราชพิลา 

  5. อ.ศักดาเดช  กุลากุล   6. อ.ชัยณรงค    พูลเกษม 

 7. นายชิษณุทัศน พิชยประภาพัฒน 8. อ.ปยพัชร     วิมลโสภรกิตต ิ  

อธิบายตัวบงชี ้  : ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจํา

และนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู

อยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิง

วิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง

วิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทาง

วิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตํารา หรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีคิดดังนี ้

 

เกณฑการประเมิน : 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยที่กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ตามหลักสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 X 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 
X 5 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่

ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมมีอยู ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง   

  วิชาการ 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับ

สมบูรณ (Full paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับ

สมบูรณ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้

 

หนวย 

วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน  

ปการศึกษา 

2558 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

(เรื่อง) 4 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการ

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.40) 

(เรื่อง) 1 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2 (0.60) 

(เรื่อง) 5 

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80) 

(เรื่อง) 1 

5. - ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) 

(เรื่อง) 2 

1 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

(เรื่อง) - 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.04) (เรื่อง) - 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60) (เรื่อง) - 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้

 

หนวย 

วัด 

ผลการ

ดําเนินงาน  

ปการศึกษา 

2558 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (0.80) 

(เรื่อง) - 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ (1.00) 

(เรื่อง) - 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสราง สรรคที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร 

ผลรวม 

คาถวง

น้ําหนัก 

8.00 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด คน 57 

รอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

ไดรับการรับรองคุณภาพ  = 
�.��

��
 x 100 

รอยละ 

 

14.04 

คะแนนของคณะ  
��.��

��
 x 5  3.51 
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เอกสารอางอิง 

ที ่
เลขที่ 

เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
ชื่อวารสาร / เอกสาร

เผยแพร 
ชื่อ-สกุล 

คา 
น้ําหนัก 

1 ควจ.2.3-0(1) Structural and optical 

properties of Cu2AnS4 

films deposition by 

screen coating 

technique of sol-gel 

process 

Sakon Nakhon 

Rajabhat University 

Journal of Science 

and Technology 7(2) 

July – December 

(2015) 

อ.ลฎาภา  

ศรีพสุดา 

0.6 

2 ควจ.2.3-0(2) HIGHER EDUCATION IN 

THAILAND; AN 

HISTORICAL 

PERSPECTIVE 

Sakon Nakhon 

Graduate Studies 

Journal, Volume 61, 

Number 13, April – 

June 2016 

Nicholls Philip 

Herschel 

0.6 

3 ควจ.2.3-0(3) A STUDY OF 

ORGANIZATION 

CITIZENSHIP BEHAVIOR 

OF EXECUTIVES AND 

OFFICIALS STAFFS IN 

LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION IN 

KHAMTAKLA DISTRICT, 

SAKON NAKHON 

PROVINCE 

Sakon Nakhon 

Graduate Studies 

Journal, Volume 61, 

Number 13, April – 

June 2016 

อ.วัชระ อักขระ 

อ.ศักดาเดช 

กุลากุล 

0.6 

4 ควจ.2.3-0(4) Vietnam; A Corporation 

Culture In Transition 

Proceeding of 6th 

International 

Conference 

Nicholls Philip 

Herschel 

0.4 

5 ควจ.2.3-0(5) Analysis on factors 

affecting normal-grade 

student dismissal using 

decision tree 

Sakon Nakhon 

Rajabhat University 

Journal of Science 

อ.จีระนันต 

เจริญรัตน 

0.6 
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ที ่
เลขที่ 

เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
ชื่อวารสาร / เอกสาร

เผยแพร 
ชื่อ-สกุล 

คา 
น้ําหนัก 

and Technology 8(2) 

May – August (2016) 

6 ควจ.2.3-0(6) สภาพของวิสาหกิจชุมชน

สําคัญของตําบลนาหวา 

อําเภอนาหวา จังหวัด

นครพนม 

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceeding) 

“วิทยาการจัดการ

วิชาการ 2016 วิจัย

บูรณาการสูสังคม

อาเซียนและสากล” 

ผศ.ชัยยศ  

ณัฐอังกูร 

0.2 

7 ควจ.2.3-0(6) ความพึงพอใจในการใช

บริการรถขนสงสาธารณะ 

(รถเมลเหลือง) อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceeding) 

“วิทยาการจัดการ

วิชาการ 2016 วิจัย

บูรณาการสูสังคม

อาเซียนและสากล” 

อ.ชฎาพร  

แนบชิด 

อ.กาญจนาภรณ  

นิลจินดา 

0.2 

8 ควจ.2.3-0(6) ทัศนคติและพฤติกรรมการ

ขับขี่รถจักรยานยนตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceeding) 

“วิทยาการจัดการ

วิชาการ 2016 วิจัย

บูรณาการสูสังคม

อาเซียนและสากล” 

อ.วัชระ อักขระ 

ผศ.ดร.จิตติ กิตติ

เลิศไพศาล 

อ.ชัยณรงค  

พูลเกษม 

0.2 

9 ควจ.2.3-0(6) ผลตอบแทนการผลิตมะเขือ

เทศแบบขึ้นคางของ

เกษตรกรบานนางอย 

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

ดร.ปยะจินต 

ปทมดิลก 

อ.ชฎาพร  

0.2 
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ที ่
เลขที่ 

เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
ชื่อวารสาร / เอกสาร

เผยแพร 
ชื่อ-สกุล 

คา 
น้ําหนัก 

(Proceeding) 

“วิทยาการจัดการ

วิชาการ 2016 วิจัย

บูรณาการสูสังคม

อาเซียนและสากล” 

แนบชิด 

อ.เจตรัมภา 

พรหมทะสาร 

อ.กาญจนาภรณ 

นิลจินดา 

10 ควจ.2.3-0(7) การจัดการความรูใน

สถาบันอุดมศึกษา 

Sakon Nakhon 

Graduate Studies 

Journal, Volume 13, 

Number 61, April – 

June 2016 

อ.สามารถ 

อัยกร 

0.6 

11 ควจ.2.3-0(8) ตําราที่ไดรับการประเมิน

ผานเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการ เรื่อง “การ

วิเคราะหโครงการและการ

บริหารโครงการ” 

 ผศ.ดร.สัญญาศรณ 

สวัสดิ์ไธสง 

1 

12 ควจ.2.3-0(9) การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานชององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

มุกดาหาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ผศ.ดร.สัญญาศรณ 

สวัสดิ์ไธสง 

1 

13 ควจ.2.3-0(10) การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานชององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

สกลนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ผศ.ดร.จิตติ  กิตติ

เลิศไพศาล 

1 

14 ควจ.2.3-0(11) ENHANCEMENT OF 

THERMOELECTRIC 

Suranaree J. Sci. 

Technol. Vol.23 

อ.ลฎาภา  

ศรีพสุดา 

0.8 
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ที ่
เลขที่ 

เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
ชื่อวารสาร / เอกสาร

เผยแพร 
ชื่อ-สกุล 

คา 
น้ําหนัก 

PROPERTIES INDUCED 

BY CO IN ZnO 

No.1: January – 

March 2016 

 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

  เปาหมายปนี้ รอยละ 10 (2.5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนี้ รอยละ 14.04 (3.51 คะแนน) 

  การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  เปาหมายปตอไป รอยละ 14.04 (3.51 คะแนน) 

 

การวิเคราะห จุดออน แนวทางการพัฒนา : 2.3 

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

บทความวิจัย บทความทางวิชาการ หรืองาน

สรางสรรคมีนอย ยั งไม เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําบทความ

วิจัยหรือบทความทางวิชาการหรือตําราหรืองาน

สรางสรรคใหมากขึ้น 

2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

พัฒนาและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

ทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ บทความ

วิจัยใหมากข้ึน  

3. กระตุนใหอาจารยที่มีคุณสมบัติครบตาม

เงื่อนไขตามเกณฑการขอตําแหนง เขียนตํารา

เพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่

สูงขึ้น 

4. จัดทําโครงการคลินิกผลงานวิชาการเพื่อ

พัฒนาให เกิดบทความวิจัย  บทความทาง

วิชาการ ตํารา หรืองานสรางสรรคในระดับคณะ 
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โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

-  โครงการพัฒนาทักษะอาจารยและเจาหนาที่ คณะวิทยาการจัดการ 350,000 บาท 

อาจารยผูรับผิดชอบ อ.วัชระ  อักขระ  

 -  โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 600,000 

บาท อาจารยผูรับผิดชอบ อ.ศักดาเดช กุลากุล 

- โครงการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา Lisrel 100,000 บาท 

อาจารยผูรับผิดชอบ  อ.ศักดาเดช กุลากุล 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ

ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมี

ความเชี่ยวชาญการใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ

เหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ 

ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการที่หลากหลาย เชน การอนุญาตใหใช

ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุม

หรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการ

นอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรู

และประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน

ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับ

หนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการ

ทางวิชาการดวย 

 ตัวบงชี้  จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 

     ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงชี้ การบริการวิชาการ 

คาคะแนนที่ได 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 

คะแนน 5 

ผลการประเมิน ดีมาก 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : 1. อ.ภัทรศินี แสนสําแดง  2. อ.กชพร จันทรเรือง 

  3. ดร.สัญญาศรณ สวัสดิ์ไธสงค  4. ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

  5. อ.สายปาน จักษุจินดา  6. อ.ศศิกานต สังขทอง 

  7. อ.จินตนา จันทนนท   8. อ.เจตรัมภา พรหมทะสาร 

  9. น.ส.ภัทรา บูรณะเนตร 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของ

กลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการ

วิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการ

บริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชน

และสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑการประเมิน : 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้

วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการ

บริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 

และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผน

บริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2558 

ปงบประมาณ 2559 เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองความตองการขยายทองถิ่นและ

ประเทศตอไปในอนาคต จากนั้นนําแผน

บริการวิชาการและงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจากมหาวิทยาลัยนําเสนอตอที่ประชุม

ของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเพื่อ

พิจารณารวมกันในการวางแผนการจัด

โครงการบริการวิชาการทั้งในระดับคณะและ

ระดับสาขาวิชา โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการของ

คณะและสาขาวิชา ผลจากการประชุมทําให

ไดโครงการบริการวิชาการในระดับคณะมา

จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการบริการ

วิชาการและศิลปวัฒนธรรม “โครงการ

กิจกรรมการถายทอดวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น” และโครงการในระดับ

สาขาวิชา ทั้งหมด 4 โครงการ จาก 4 

สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการ

บัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

-ควจ.3.1-1(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2558               

เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

ประจําปงบประมาณ 2559 วันอังคารที่ 

25 สิงหาคม 2558   เวลา 11:00 น. ณ 

หอง 843 วาระท่ี 4.2 การจัดสรร          

งบกลาง (มหาวิทยาลัย) ประจําป

งบประมาณ 2559 

- ควจ.3.1-1(2) สรุปรายละเอียด

โครงการ จําแนกตามรหัสโครงการ     

ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ประเภท

งบประมาณ และประเภทงบรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะ

วิทยาการจัดการ 

 

2 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่นและพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนโครงการ

ทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชา ที่ผาน

การวางแผนและอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ โดยแตละ

- ควจ.3.1-2(1) โครงการบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม “โครงการกิจกรรม
การถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น” ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ    
วัดโพธิ์ชัย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม   จ.
สกลนคร โดยเปนโครงการที่จัดขึ้น
ตอเนื่องเปนปที่ 2 ซึ่งแตละสาขาวิชานํา



รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  78

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

โครงการมีการวางแผนรวมกันของอาจารยใน

สาขาวิชาเพื่อใหเกิดการบริการวิชาการที่เปน

ประโยชนทั้งแกนักศึกษาและชุมชน มีการ   

บูรณาการโครงการเขากับรายวิชาของ

สาขาวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดเกิดกระบวนการ

เรียนรู ฝกฝน และประยุกตใชความรูที่ไดจาก

หองเรียนมาปฏิบัติจริงผานกิจกรรมของ

โครงการ หลังจากนั้นมีการดําเนินการจัดทํา

โครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย

ใหอาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชามีสวน

รวมในการจัดโครงการ 

     1.โครงการบริการวิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม “โครงการกิจกรรมการ

ถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น” 

ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ    วัดโพธิ์ชัย ต.

วังยาง อ.พรรณานิคม   จ.สกลนคร 

 
 

 
 

     2.โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร “โครงการเผยแพร

ความรูความเขาใจหลักประชาธิปไตยใน

โรงเรียนใหแกนักเรียนโรงเรียนบานหนอง

แวง (ประชาราษฎรอํานวย)” ในวันที่ 11-12 

มีนาคม 2559 ณ บานหนองแวง ต.ปทุมวาป 

นักศึกษาเขารวมถายทอดความรูในการ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการประกอบ
อาชีพใหแกชาวบาน 
- ควจ.3.1-2(2) โครงการบริการวิชาการ
ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
“โครงการเผยแพรความรูความเขาใจ
หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนใหแก
นักเรียนโรงเรียนบานหนองแวง 
(ประชาราษฎรอํานวย)” ในวันที่ 11-12 
มีนาคม 2559 ณ บานหนองแวง         
ต.ปทุมวาป อ.สองดาว จ.สกลนคร 
- ควจ.3.1-2(3) โครงการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร “โครงการพ่ีสอน
นองผลิตภาพยนตรสั้น” ในวันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนโพธิแสน
วิทยา ต.อุมจาน อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร” 
- ควจ.3.1-2(4) โครงการบริการวิชาการ
ของสาขาวิชาการบัญชี “โครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน (หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต)” ในวันที่ 22 เมษายน 2559    
ณ บานนางอย ต.เตางอย จ.สกลนคร 
- ควจ.3.1-2(5) โครงการบริการวิชาการ
ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ “โครงการ
หนึ่งชุมชน หนึ่งหลักสูตร (หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต)” ในวันที่ 25 
เมษายน 2559 ณ บานนาขาม           
ต.เชิงชุม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 
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อ.สองดาว จ.สกลนคร 

 
 

 
     3.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ทองถิ่นและสังคมของสาขาวิชานิเทศศาสตร 

“โครงการพี่สอนนองผลิตภาพยนตรสั้น” ใน

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียน

โพธิแสนวิทยา ต.อุมจาน อ.กุสุมาลย         

จ.สกลนคร” 

 
 

 
     4.โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา

การบัญชี “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

(หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)” ในวันที่ 22 เมษายน 

2559 ณ บานนางอย ต.เตางอย จ.สกลนคร 
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     5.โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ “โครงการหนึ่งชุมชน หนึ่ง

หลักสูตร (หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต)”   

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ บานนาขาม           

ต.เชิงชุม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 

 
 

 
3 คณะวิทยาการจัดการ  ทั้งในระดับคณะและ

ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการบริการ

วิชาการแกสังคมที่เปนการลงพื้นที่ในชุมชน 

โดยอาจารยและนักศึกษาของแตละสาขาวิชา

รวมกันสํารวจพื้นที่เพื่อศึกษาความตองการ

ของคนในชุมชนผานการสอบถามขอมูลจาก

ชาวบานเพื่อใหการบริการวิชาการใหความรู

ตรงกับความตองการของคนในชุมชนมาก

ที่สุด โดยในการจัดโครงการเปนการบริการ

วิชาการแบบใหเปลา ไมคิดคาใชจายแก

ผูเขารวมโครงการ ซึ่งบางโครงการที่เปน

โครงการตอเนื่อง เชน โครงการกิจกรรมการ

ถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมี

การนําผลการประเมินโครงการจากครั้งกอน

-ควจ.3.1-3(1) โครงการบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม “โครงการกิจกรรม
การถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น” ในวันที่ 24 มีนาคม 2559     
ณ วัดโพธิ์ชัย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม   
จ.สกลนคร  

-ควจ.3.1-3(2) โครงการบริการวิชาการ

ของสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 

“โครงการเผยแพรความรูความเขาใจ

หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนใหแก

นักเรียนโรงเรียนบานหนองแวง 

(ประชาราษฎรอํานวย)” ในวันที่ 11-12 

มีนาคม 2559 ณ บานหนองแวง         

ต.ปทุมวาป อ.สองดาว จ.สกลนคร 
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มาเปนแนวทางในการวางแผนกิจกรรมการ

ใหความรู เพื่อให คนในทองถิ่นไดรับความรู

และประโยชนจากการจัดโครงการอยางเต็มที ่

รวมทั้งนักศึกษาไดบูรณาการความรูใน

หองเรียนมาใชในการทํากิจกรรมของ

โครงการอยางแทจริง 

-ควจ.3.1-3(3) โครงการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม ของ

สาขาวิชานิเทศศาสตร “โครงการพ่ีสอน

นองผลิตภาพยนตรสั้น” ในวันที่ 26-27 

พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนโพธิแสน

วิทยา ต.อุมจาน อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร     

-ควจ.3.1-3(4) โครงการบริการวิชาการ

ของสาขาวิชาการบัญชี “โครงการหนึ่ง

หลักสูตรหนึ่งชุมชน (หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต)”    ในวันที่ 22 เมษายน 2559 

ณ บานนางอย ต.เตางอย  อ.เตางอย    

จ.สกลนคร 

-ควจ.3.1-3(5) โครงการบริการวิชาการ

ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ “โครงการ

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต)” ในวันที่ 25 

เมษายน 2559 ณ บานนาขาม ต.เชิงชุม 

อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 

4 โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการ

จัดการ  ทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชา 

มีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 

โ ด ย เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ผ า น ก า ร แจก

แบบสอบถามและการสัมภาษณผูเขารวม

โครงการ ไมวาจะเปนคนในชุมชน อาจารย 

และนักศึกษา โดยเปนการสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับความพึงพอใจในดานตางๆ และ

ประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหสอดคลองตามตัว

บงชี้ของแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการ

จั ด ก า ร  ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  2558 

- ควจ.3.1-4(1) โครงการบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม “โครงการกิจกรรม
การถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น” ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ 
วัดโพธิ์ชัย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม       
จ.สกลนคร  

- ควจ.3.1-4(2) โครงการบริการวิชาการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร “โครงการ

เผยแพรความรูความเขาใจหลัก

ประชาธิปไตยในโรงเรียนใหแกนักเรียน

โรงเรียนบานหนองแวง (ประชาราษฎร

อํานวย)”ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
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ปงบประมาณ 2559 และมีการนําผลการ

ประเมินโครงการเสนอคณะกรรมการประจํา

คณะเพื่อพิจารณา 

ณ บานหนองแวง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว 

จ.สกลนคร 

- ควจ.3.1-4(3) โครงการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมของ

สาขาวิชานิเทศศาสตร “โครงการพ่ีสอน

นองผลิตภาพยนตรสั้น” ในวันที่ 26-27 

พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนโพธิแสน

วิทยา ต.อุมจาน    อ.กุสุมาลย จ.

สกลนคร” 

- ควจ.3.1-4(4) โครงการบริการวิชาการ

ของสาขาวิชาการบัญชี “โครงการหนึ่ง

หลักสูตรหนึ่งชุมชน (หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต)” ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ 

บานนางอย ต.เตางอย อ.เตางอย 

- ควจ.3.1-4(5) โครงการบริการวิชาการ

ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ “โครงการ

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต)”ในวันที่ 25 

เมษายน 2559 ณ บานนาขาม         ต.

เชิงชุม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 

- ควจ.3.1-4(6) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559 วัน

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 

11:00 น. ณ หอง 844 วาระที่ 4.11 การ

รายงานผลการจัดโครงการบริการ

วิชาการ ประจําปการศึกษา 2558 หรือ

ประจําปงบประมาณ 2559 และแนวทาง

การปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการบริการ

วิชาการ ในปการศึกษาถัดไป 
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5 หลังจากผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 

ทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชา นําผล

การประเมินโครงการและขอเสนอแนะในการ

จัดโครงการ ที่จัดขึ้นประจําปการศึกษา 

2558 หรือประจําปงบประมาณ 2559 เสนอ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในที่

ประชุมแลว คณะกรรมบริหารประจําคณะได

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากแต

ละโครงการมาเปนแนวทางในการปรับปรุง

แผนบริการวิชาการสังคมของคณะวิทยาการ

จัดการ  ประจํ าป การศึกษา 2559 หรื อ

ประจําปงบประมาณ 2560 ตอไป 

- ควจ.3.1-5(1) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559 วัน

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 

11:00 น. ณ หอง 844 วาระที่ 4.11 การ

รายงานผลการจัดโครงการบริการ

วิชาการ ประจําปการศึกษา 2558 หรือ

ประจําปงบประมาณ 2559 และแนวทาง

การปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการบริการ

วิชาการ ในปการศึกษาถัดไป 

6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก

สังคมในระดับสถาบัน 

     โดยไดเขารวมจัดโครงการบริการวิชาการ

ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายใหดําเนินการ 

ในปการศึกษา 2558 จํานวน 4 โครงการ 

ดังนี้ 

1. โครงการ “คนเลี้ยงคราม สราง

ทายาทสืบสานภูมิปญญาพัฒนาสู

อาเซียน” 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ซัพ

พลายเชนขาวฮางสกลนครสูอาเซียน

อยางยั่งยืน” 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

จังหวัดสกลนคร” 

4. โครงการ “พัฒนาบรรจุภัณฑสบู

มะเขือ เทศ ของวิสาหกิจชุมชน

-  ควจ.3.1-6(1) โครงการ “คนเลี้ยง

คราม สรางทายาทสืบสานภูมิปญญา

พัฒนาสูอาเซียน” วันที่ 28 เมษายน 

2559 ณ บานนาขาม ต.เชิงชุม            

อ.พรรณานิคม 

- ควจ.3.1-6(2) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “ซัพพลายเชน ขาวฮาง

สกลนครสูอาเซียนอยางยั่งยืน” วันที่ 4 

พฤษภาคม 2559 ณ บานเลา            

ต.บึงทวาย อ.เตางอย 

- ควจ.3.1-6(3) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การพฒันาผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวาหนองหาร จังหวัดสกลนคร” 

วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2559 ณ    

บานน้ําพ ุ อ.โพนนาแกว   จ.สกลนคร 

- ควจ.3.1-6(4) โครงการ “พัฒนาบรรจุ

ภัณฑสบูมะเขือเทศของวิสาหกิจชุมชน
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เกษตรผูปลูกและแปรรูปมะเขือเทศ

บานนางอย” 

เกษตรผูปลูกและแปรรูปมะเขือเทศบาน

นางอย” วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559    

ณ บานนางอย  ต.เตางอย   อ.เตางอย  

จ.สกลนคร 

 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 6  ขอ  (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนี้ 6  ขอ  (5 คะแนน) 

  การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

  เปาหมายปตอไป 6  ขอ  (5 คะแนน) 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง  แนวทางเสริม  : 3.1  

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

คณะยังไมมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

แผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการทาง

สังคม และยังไมมีสวนในการบริการวิชาการ

แกสังคมในระดับสถาบัน 

1. ควรจัดทําแผนบริการวิชาการที่มีระบุ

เปาหมาย และความตองการของชุมชนอยาง

ชัดเจนโดยกําหนดเปนวัตถุประสงคของแผน

บริการวิชาการในแตละปงบประมาณ 

2. จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการ โดยกําหนดเปนกิจกรรมเพื่อใหความรู

แกนักศึกษา หรือชุมชนที่ตองการครั้งถัดไป

หรือระบุในปงบประมาณถัดไป   

3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน

บริการวิชาการ และนําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อกําหนด

แนวทางพัฒนา ปรับปรุง แผนบริการวิชาการ

ในปงบประมาณถัดไป 
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จุดออน แนวทางการพัฒนา 

4. คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย

เขาไปมีสวนรวมในการใหบริการวิชาในระดับ

สถาบัน 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

- โครงการบริการวิชาการระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

- โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการบริการวิชาการที่คณะเขาไปมสีวนรวมในระดับมหาวทิยาลัย 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมี

การบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ  

สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐาน

การพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 

ตัวบงชี้  จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี้ การบริการวิชาการ 

คาคะแนนที่ได 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 

คะแนน 3 

ผลการประเมิน ระดับพอใช 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : อ.วัชระ อักขระ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหาร

จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิ

ปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑการประเมิน : 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการเรียกอาจารย

และเจาหนาที่ประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือและ

กําหนดผูรับผิดชอบ ตลอดจนไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่ง 

ตามเอกสารประกอบ  

- ควจ.4.1-1(1) คําสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ ที่ 121/2558 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการกิจกรรมทําบุญคณะ 

- ควจ.4.4-1(2) คําสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ  ที่ 38/2559 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินโครงการสืบสาน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

- ควจ.4.4-1(3) คําสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ  ที่ 61/2559 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ

และบูรณาการการวิจัย 

2 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการประชุมเพื่อ

จัดหาโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน 

- ควจ.4.1-2(1) สรุปรายละเอียด

โครงการ จําแนกตามรหัสโครงการ      

ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ประเภท

งบประมาณ และประเภทรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

3 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการประชุม เพื่อ

กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานโครงการ

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหแลว

เสร็จทุกโครงการ 

- ควจ.4.1-3(1) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่ 3/2558 วันพุธ           

ที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.     

ณ หอง 844 

-ควจ.4.1-3(2) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่ 4/2558 วันจันทร        

ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00น.           

ณ หอง 844 

-ควจ.4.1-3(3) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่1/2559 วันอังคาร       

ที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.            
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

ณ หอง 844 

-ควจ.4.1-3(4) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่ 2/2559           

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 

10.00 น. ณ หอง 844 

- ควจ.4.1-3(5) บันทึกขอความแจง

ผูรับผิดชอบโครงการรบกวนสงรายงานผล

การดําเนินโครงการป58 ลงวันที่ 3 

สิงหาคม 2558 

4 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการดํา เนิน

โครงการ โดยกลุมที่รวมจัดโครงการคือ ทุก

หลักสูตรในคณะฯ ไดรวมดําเนินโครงการ 

อาทิเชน โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น โดยจัด ณ ลานหนาอาคาร 4  

และไดสรุปผลโครงการที่ เกี่ยวของคือ 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  

- ควจ.4.1-4(1) สรุปโครงการสืบสาน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น วันที่ 27 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ณ ลานหนาอาคาร 

4 คณะวิทยาการจัดการ 

- ควจ.4.1-4(2) สรุปโครงการทําบุญคณะ

และประกวดดาวเดือน ปการศึกษา 2558 

5 คณะวิทยาการจัดการไดนําผลของปที่แลว 

นํามาปรับปรุง เพื่อจัดกิจกรรมไดเปนไป

ตามแผนและใหโครงการมีความหลากหลาย

และสอดคล องกับวั ตถุประสงค  และ

เปาหมายที่ไดวางเอาไว ซึ่งไดสรุปโครง

ออกมาเปนโครงการ คือ โครงการบริการ

วิชาการและบูรณาการการวิจัย ปการศึกษา 

2559 โดยในโครงการดังกลาว ประกอบดวย

การอบรมผูประกอบการเฉพาะดาน การ

ออกแบบผลิตภัณฑวิชาหกิจชุมเพื่อเพิ่ม

มูลคา  

- ควจ.4.1-5(1)  สรุปโครงการบริการ

วิชาการและบูรณาการการวิจัย ป

การศึกษา 2559 

กิจกรรม ถายทอดวัฒนธรรมและรักษาภูมิ

ปญญาทองถิ่น       

- ควจ.4.1-5(2) สรุปโครงการบริการ

วิชาการและบูรณาการการวิจัย ป

การศึกษา 2559 

กิจกรรม อบรมผูประกอบการเฉพาะดาน 

- ควจ.4.1-5(3) สรุปโครงการบริการ

วิชาการและบูรณาการการวิจัย ป

การศึกษา 2559 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคา 

6 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการสรุป

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการ

วิจัย ปการศึกษา 2559 ซึ่งในโครการ

ประกอบดวย กิจกรรม อบรมผูประกอบการ

เฉพาะดาน กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

ออกแบบผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชุมชนและ

ทองถิ่น ตลอดจนการเผยแพรรูปเลม ผาน

หองสมุด และทางดานเว็ปไซดของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

- ควจ.4.1-6(1) สรุปโครงการบริการ

วิชาการและบูรณาการการวิจัย ป

การศึกษา 2559 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคา 

- ควจ.4.1-6(2) หนังสือ เรื่อง ขอความ

อนุเคราะหใชสถานที่ ลงวันที่ 24 มีนาคม 

2559 วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาได

ตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง และไดรูจัก

การปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับการเปน

เยาวชน และเพื่อเปนการบริการวิชาการ

ใหแกชุมชนและทองถิ่น 

- ควจ.4.1-6(3) เว็ปไซดคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลคร 

7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
- 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 6  ขอ  (5 คะแนน) เกณฑเดิม 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 3 ขอ (3 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 6  ขอ  (5  คะแนน) 
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การวิเคราะห จุดออน แนวทางการพัฒนา : 4.1  

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

1. คณะยังไมมีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ที่มีการกําหนด 1.วัตถุประสงค

ของแผน 2.ตัวบงชี้ความสําเร็จของแผน 3.

งบประมาณดานศิลปวัฒนธรรม  

2. ขาดกระบวนการติดตามและประเมิน

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเพื่อให

บรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแผนทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ขาดการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

อยางเปนรูปธรรม  

4. ยังไมพบการสรางมาตรฐานที่คณะเขาไปมี

สวนรวมที่ใหเกิดการยอมรับในระดับชาติ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ ให

คณะที่รับผิดชอบเปนประธาน คณบดีเปนที่

ปรึกษา 

2. จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยกําหนดรายละเอียดของแผน ดังตอไปนี้ 

2.1 วัตถุประสงคของแผน 

2.2 ตัวบงชี้ความสําเร็จของแผน 

2.3 งบประมาณดานศิลปวัฒนธรรม  

3. สรางกระบวนการติดตามและประเมินผล

ความสําเร็จของแผน ดวยการนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมาการตามขอที่ 1. และรายงานผลตอ

ที่ประชุมบริหารคณะอยางนอยทุกภาค

การศึกษา 

4. ประเมินผลความสําเร็จของแผน ดวยการนํา

ผลการประเมินทุกโครงการและกิจกรรม เพื่อวัด

ความสําเร็จของแผนการดําเนิน พรอมใหคณะ

กรรมการฯ นําเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนา 

และใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาใหไปมาตรฐาน

ในระดับชาติตอไป 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป: 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน

ปงบประมาณ 2560 งบกลางแผนดิน ดังตอไปนี้ 

1. โครงการวันวิทยาการจัดการ (FMS DAY) กิจกรรม FMS DAY : Exhibition 213,500 บาท 

อ.ศักดาเดช  กุลากุล 
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 2. โครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร

บริหารธุรกิจ 141,800  อ.นันทกาญจน  เกิดมาลัย 

 3. โครงการเศรษฐศาตรธุรกิจกับศิลปวัฒนธรรม 20,000 บาท อ.ภคพล 

 4. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20,000 บาท อ.ธิติมา 

5. โครงการสัมมนาวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดสกลนคร 20,000 บาท อ.สามารถ 
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องคประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน

การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน

ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลัก  

ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

 ตัวบงชี้  จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

    ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุม 

 สถาบันและเอกลักษณของคณะ 

      ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ การบริการวิชาการ 

คาคะแนนที่ได 

ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม 

 พันธกิจกลุม 

4 

ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 

คะแนน 4 

ผลการประเมิน ดี 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม 

 พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : 1. อ.สิริพาพร ยืนสุข   2. อ.ศุภมิตร บุญทา 

  3. ดร.เดนชัย สมปอง  4. อ.รุจิรา จงคลายกลาง 

  5. นางศุลีพร อนันตธนรัตน 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบัน

อุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผานคณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการ

พัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหาร

ทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

เกณฑการประเมิน : 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ

และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล

ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร

สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง       

เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ

โอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 
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5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลง

เรียนรูอื่น ๆตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพเปน

สวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนกล

ยุทธ จ ากผลการวิ เ คราะห  SWOT ซึ่ ง

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร  ทั้งนี้จัดทําแผนที่เชื่อมโยงกับ

ปณิ ธ านและพระราชบัญญั ติ ส ถ าบั น  

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม

สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 

ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)  และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ซึ่งนํามาสู

การพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจําปของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

-  ควจ .5.1-1(1) แผนกลยุทธ  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ป 2555–2558(ฉบับปรับปรุง) 

- ควจ.5.1-1(2) แผนยุทศาสตรการ

พัฒนา คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 

2556 – 2560 

- ควจ.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2558 

-  ค ว จ . 5.1-1(4)ร า ย ง า น ผ ล ต า ม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2558 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  96

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

2 คณะวิทยาการจัดการไดมีการดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดส วนคา ใช จ ายเพื่ อพัฒนานักศึกษา 

อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของ

การบริ ห า รหลั ก สู ต ร  ประสิ ท ธิ ภ าพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

- ควจ.5.1-2(1) แผนกลยุทธทางการเงิน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ป 2556 – 2559 

- ควจ.5.1-2(2) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 

2558 

-ควจ.5.1-2(3) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่ 3/2558 วาระที่ 

4.11 แผนกลยุทธทางการเงิน 

3 คณะวิทยาการจัดการแตงตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปน

คณะกรรมการโดยไดมีการวิเคราะหและ

ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่ เกิดใหเกิด

ความเสี่ยง 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานกลยุทธของคณะ  

2. ดานการปฏิบัติงาน 

3.  ดานการเงินและงบประมาณ 

พรอมทั้งไดหาวิธีการที่เหมาะสม

เพื่อจัดการความเสี่ยงใหลดความรุนแรงลง 

การวางแผน : 

- ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลั กของ

มหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการ โดยได

มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และ

ปจจัยที่เกิดใหเกิดความเสี่ยง 3 ดาน ดังนี้ 

- ควจ.5.1-3(1)แผนบริหารความเสี่ยง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

-ควจ.5.1-3(2)คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

วิทยาการจัดการ ประจําป2558 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1. ดานกลยุทธของคณะ  

2. ดานการปฏิบัติงาน  

3. ดานการเงินและงบประมาณ  

และกําหนดโครงการเพื่อลดความเสี่ยง

ดังกลาว 

การดําเนินงาน :  

-ดําเนินโครงการตางๆ ของคณะวิทยาการ

จัดการเพื่อลดความเสี่ยง 

การตรวจติดตาม : 

-รายงานผลการดําเนินโครงการตางๆ ของ

คณะวิทยาการจัดการ 

การปรับปรุง  : 

-พิจารณาผลการดําเนินโครงการตางๆ และ 

นําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พรอมทั้ง

ไดหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความ

เสี่ยงใหลดความรุนแรงลง ในปการศึกษา 

2559 
4 คณะวิทยาการจัดการไดมีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตามแผน

ปฏิบัติงานประจําปครบ 6 พันธกิจ ของ

คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน 

เพื่อสรางคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนคนดี มี

คุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ 

- ควจ.5.1-4(1) แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2558 

- ควจ.5.1-4(2) รายงานผลตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2558 

- ควจ.5.1-4(3) รายงานผลการประเมิน

การบริหารของอธิการและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ต.ค.57 – 30 

ก.ย.58) 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

3. วิจัยและพัฒนาองคความรูดาน

การบริหารจัดการใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลง 

4. สงเสริมและสนับสนุนเครือขาย

การเรียนรูใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น

และสังคม 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล 

  6.1  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ

บาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ 

    โดยผูบริหารคณะวิทยาการ

จัดการไดดําเนินการตามหลักปฏิบัติ 

ครบถวนทั้ง 10 ประการดังนี้ 

  1) หลักประสิทธิผล 

(Effectiveness)  

      1.1) มทีิศทางยุทธศาสตรและ

เปาหมายในการบริหารงานที่ชัดเจน เปน

รูปธรรม และนําองคกรไปสูการบรรลุ

เปาหมาย 

      1.2) มีผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ 

  2) หลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

       2.1) มีการใชเทคนิคและ

เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมทํา

ใหองคกรสามารถใชทรัพยากรทั้งดาน
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

ตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

       2.2) สามารถบริหารจัดการ

กระบวนการทํางานที่มุงตอบสนองความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปน

ระบบและทั่วถึง 

  3) หลักการตอบสนอง 

(Responsiveness) 

      3.1) มีการดําเนินการเพื่อ

เรียนรู รับฟงและตอบสนองความตองการ

หรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

      3.2) มีการอํานวยความสะดวก

ตอผูที่มารับบริการ รวมถึงมีการจัดชองทาง

การใหบริการที่สามารถเขาถึงไดงาย 

สะดวกและรวดเร็ว 

    4) หลักภาระรับผิดชอบ 

(Accountability) 

       4.1 มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่

กําหนดไว 

        4.2 มีความรับผิดชอบในการ

ตอบสนองตอความคาดหวังของ

สาธารณชน 

              5) หลักความโปรงใส 

(Transparency) 

                 5.1) มีกระบวนการ

ปฏิบัติงานอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการ

ตัดสินใจไดเมื่อเกิดขอสงสัย 

                 5.2) มีการดําเนินการสราง

ระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกที่

สามารถทําใหผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร และ

สาธารณชนสามารถมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบอยางเปนระบบและครอบคลุม 

              6) หลักการมีสวนรวม 

(Participation) 

                 6.1) บุคลากรใน

มหาวิทยาลัย ประชาชนและผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู 

เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ 

รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่

เกี่ยวของ 

                 6.2) บุคลากรใน

มหาวิทยาลัย ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการตรวจสอบ 

แนะนํา รวมคิดหาแนวทางในการแกไข

ปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และ

รวมในกระบวนการพัฒนาองคกร 

              7) หลักการกระจายอํานาจ 

(Decentralization) 

                7.1) มีการกระจายอํานาจ

และมอบหมายงานใหบุคลากรได

รับผิดชอบตามความสามารถและเหมาะสม 

                7.2) มีการสงเสริมใหเกิด

กลไกในการกระจายอํานาจและสงเสริมให
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

ผูรับมอบอํานาจมีความรับผิดชอบตอ

อํานาจที่ไดรับมอบหมาย 

            8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

              8.1) มีการบังคับใชกฎระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ดวยความเปนธรรมและเทา

เทียมกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และมี

ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาและการ

กําหนดโทษอยางชัดเจน 

             8.2) คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู

มีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

            9) หลักความเสมอภาค (Equity) 

              9.1) บริหารจัดการองคกรดวย

ความเปนธรรม เทาเทียม และไมแบงแยก 

              9.2) มีการสงเสริมใหมีการจัด

หรือสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่

เอื้อตอการปฏิบัติงานใหกับผูรับบริการทุก

กลุมอยางเทาเทียมกัน 

            10) หลักการมุงเนนฉันทามติ 

(Consensus Oriented) 

               10.1 สามารถหาขอตกลง

ทั่วไปภายในกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย

ที่เก่ียวของกับขอตกลงนั้น ซึ่งตองไมมีขอ

คัดคานที่ยุติไมไดจากทุกฝาย 

               10.2 สามารถ

ประนีประนอมหากเกิดความขัดแยง

ระหวางกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อ

หาขอตกลงรวมกันไดอยางสันติ 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

จากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาล 10 ประการ พบวา คณบดีคณะ

วิทยาการจัดการผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศ

ไพศาล มีการบริหารงาน ไดคาเฉลี่ย 4.59 

ผลการประเมินตามเกณฑคาเฉลี่ย  

ระดับ ดีมาก 
5 คณะวิทยาการจัดการไดมีการดําเนินการ

ตามแผนการจัดการความรู และมีระบบ

และกลไกสนับสนุนการเผยแพรองคความรู

ผานการบริการวิชาการ  ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรื อ

นานาชาติ  โดยมีการรวบรวมผลงานวิจัย

ผานระบบสนับสนุนงานวิจัย  รวมถึงการ

เปดใหบริการหองสมุดโดยมีทรัพยากรและ

แ ห ล ง เ รี ย น รู ผ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย

คอมพิวเตอรแกนักศึกษา 

ตามหลัก PDCAใหสอดคลองกับหลักการ

จัดการ KM 7ขั้นตอน ไดแก 

การดําเนินงานตามแผนของ การจัดการ

องคความรู 

ขั้นตอนที่  1 การบงชี้ความรูมีการแตงตั้ง

คณะผูบริหารประชุมเพื่อพูดคุยถึงประเด็น,  

ประชุมบุคลากรของสาขาวิชาเพื่อระดม

ความคิดเห็นและระบุองคความรูที่

จําเปนตองใช, สรุปองคความรูที่ตองการ

พัฒนาใหเปน KM คือ เรื่อง

กระบวนการพัฒนาใหมีความรูเบื้องตน

เรื่องการวิจัย 

- ควจ.5.1-5(1)แผนการจัดการความรู 

คณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ 2558 

- ควจ.5.1-5(2)รายงานผลตามแผนการ

จัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

- ควจ.5.1-5(3) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการแผนจัดการความรู คณะ

วิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 

2559 

- ควจ.5.1-5(4) อบรมโครงการ

กระบวนการพัฒนาใหมีความรูเบื้องตน

เรื่องการวิจัย 

- ควจ.5.1-5(5) รายงานแผนการจัดการ

ความรู คณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ 2558 

- ควจ.5.1-5(6) แผนพับองคความรู

เกี่ยวกับความรูเบื้องตนเรื่องการวิจัยแจก

ในงาน KM 

 

- ควจ.5.1-5(7) ระบบสนับสนุนงานวิจัย 

- ควจ.5.1-5(8) คําสั่งแตงตั้งกรรมการ

ดําเนินงานนิทรรศการประกวดผลงาน
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

การวางแผนการจัดการองคความรู 

ขั้นตอนที่ 2.การสรางและแสวงหาความรู

จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะ

เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใหอาจารยเกิดองค

ความรูเกี่ยวกับการวิจัยและสามารถ

นําไปใชในการหาหัวของานวิจัยได 

การตรวจติดตามการจัดการองคความรู 

ขั้นตอนที่ 3. การจัดความรูใหเปนระบบคือ 

จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ

ตามแผนงาน 

 
ขั้นตอนที่ 4. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรูโดย แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

ความรู,เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหองค

ความรูที่ไดจากการจัดโครงการ 
ขั้นตอนที่  5.การเขาถึงความรู เผยแพร

ความรูในหลายชองทางไดแกเว็บไซตและ

แผนพับ 
ขั้นตอนที่ 6การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู โดยมีการจัด

เ ส ว น ากลุ ม ย อ ย เพื่ อ ใ ห มี ก า รพู ด คุ ย

แลก เปลี่ ยนความรู เ รื่ อ งการจัด เ รื่ อ ง

กระบวนการพัฒนาใหมีความรู เบื้องตน

เรื่องการวิจัย ณ ลานอเนกประสงค ตึก 13

และมีการหาขอสรุปรวมกัน 

จัดการความรูคณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปงบประมาณ2558 

- ควจ.5.1-5(9)คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการโครงการพัฒนาและ

สงเสริมการวิจัยของคณาจารยและ

นักศึกษา 

- ควจ.5.1-5(10) แผนการจัดการความรู 

คณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ 2559 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

 
ขั้นตอนที่  7 ประเมินผลการดําเนินงาน 

และทบทวนแผนโดยมีการพูดคุยในทีมงาน 

KM ในสวนของขั้นตอนและอุปสรรคในการ

จัด KM โดยปรับปรุงแกไขและวางแผนใน

การจัดโครงการในป 2559 

6 คณะวิทยาการจัดการมีการกํากับติดตาม

ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

- ควจ.5.1-6(1)แผนพัฒนาบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ควจ.5.1-6(2)รายงานผลตาม

แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการ

จัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

-ควจ.5.1-6(3)คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการโครงการขอตําแหนงทาง

วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

- ควจ.5.1-6(4)รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2558 วาระที ่

1.21 เกณฑการขอทุนวิจัย 

-ควจ.5.1-6(5)รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที ่2/2558 วาระที่ 

1.23 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

- ควจ.5.1-6(6)รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่ 4/2558วาระท่ี 

4.4 เรื่องเกณฑการรับทุนสนับสนุน
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

งานวิจัย/บทความ 

-ควจ.5.1-6(7)รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2558วาระท่ี 

1.5 งบพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน 

ประจําปงบประมาณ 2558 

7 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได

ปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน

คณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ โดยเริ่มจาก 1) การ

วางแผนการดําเนินงานที่ เปนแผนใหม

ประจําปการศึกษา 2) การดําเนินงานตาม

แผน 3) การตรวจสอบประเมินผล  และ 4) 

นํ า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น ม าป รั บ ป รุ ง ก า ร

ดํา เนินงานในรอบปถัดไป  และมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทั้งระดับ

คณะ  และระดับสาขาวิชา 

- ควจ.5.1-7(1) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําปการศึกษา2558 

-ควจ.5.1-7(2) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการโครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพคณะวทิยาการจัดการ

ประจําปการศึกษา 2559 

- ควจ.5.1-7(3)คูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2557 

-ควจ.5.1-7(4) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ PDCA 

- ควจ.5.1-7(5)รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2558วาระท่ี

1.5คําสั่งแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําปการศึกษา2557 

-ควจ.5.1-7(6)รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่ 4/2558วาระท่ี 

1.1 แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

-ควจ.5.1-7(7)รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่2/2559คําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา2558 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

-ควจ.5.1-7(8)รายงานการประชุม คณะ

วิทยาการจัดการครั้งที่1/2558กรอบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 

- ควจ.5.1-7(9)รายงานการประชุม ครั้ง

ที5่/2558คณะกรรมการบริหารประจํา

คณะวิทยาการจัดการวาระท่ี 1.1แนว

ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

- ควจ.5.1-7(10)รายงานการประชุมครั้ง

ที5่/2558คณะกรรมการบริหารประจํา

คณะวิทยาการจัดการวาระท่ี 5.5เกณฑ

ประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2558 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 7  ขอ  (5  คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 5  ขอ  (4  คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 7  ขอ  (5  คะแนน) 
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การวิเคราะห จุดออน แนวทางการพัฒนา : 5.1 

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา 

- กระบวนการนําผลการคํานวณตนทุนตอหนวย

ในแตละหลักสูตรมาวิเคราะหความคุมคาของ

การบริหารหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม 

- การนําผลการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงมา

ดําเนินการใหสามารถลดความเสี่ยงลงจากเดิม

อยางเปนรูปธรรม 

- กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานบริหาร

และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร เสนอ

ตอผูบริหารคณะ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและ

ปรับปรุงใหเกดิผลตอการบริหารจัดการคณะ 

1. การนําผลการวิเคราะหตนทุนในระดับ

หลักสูตรเขาที่ประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 

เพื่อวิเคราะหและใชประโยชนในการบริหาร

จัดการหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ 

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการ

วิเคราะหผลการดําเนินงาน วาสามารถลด

ปญหาลงไดอยางไรตอคณบดี เปนลายลักษณ

อักษร หลังสิ้นปงบประมาณ โดยระบุเปน

หนาที่ หรือ ปฏิทินการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหชัดเจนเปน

รูปธรรม 

3. คณะแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

ทุกภาคการศึกษา และนําเขาที่ประชุมเพื่อ

กํากับติดตาม ใหการดําเนินงานเปนไปตาม

แผนที่กําหนดไว 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป:  

1. รายงานผลความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 

2. รายงานผลการติดตามการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

ประจําภาคการศึกษา 

3. เอกสารสรุปความรับผิดชอบตัวบงชี้ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการการ ประจําป

การศึกษา 2559 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูจัดเก็บตัวบงชี้ : อ.นันทกาญจน  เกิดมาลัย 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา

คุณภาพ กรพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

มากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไป

ตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน : 

 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให เกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายานผลการประเมิน

ใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปน

สวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

1 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการ

กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตร 

การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการ มีการวาง

แผนการจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพ

ระดับคณะหลักสูตร ดวยการการจัดทําแผนการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดวยการจัดสรร

งบประมาณดานการประกันคุณภาพลงสู

หลักสูตร จากเดิมที่คณะวิทยาการจัดการ 

บริหารงบประมาณแบบสวนกลาง แตเพื่อให

เกดิแนวปฏิบัติที่ตอบสนองตอการบริหาร

การศึกษาสาขาวิชาชีพจึงจัดสรรงบประมาณ

เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร

และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัว

บงชี้ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานประกัน

คุณภาพคณะเพ่ือวางแผนและจัดกิจกรรม

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ สงเสริมให

บุคลากรเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญ

และกําหนดทิศทางงานประกันคุณภาพรวมกัน

อยางเปนระบบ กําหนดกิจกรรมการบริหารงาน

คณะภายใตกรอบตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด 

- ควจ.5.2-1(1) งบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติใหดําเนินโครงการ ประจําป

งบประมาณ 2559 

- ควจ.5.2-1(2) คูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา Office 

the Higher Education Commission) 

- ควจ.5.2-1(3) คําสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ ที่ 91/2559 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการโครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

- ควจ.5.2-1(4) คําสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ ที่ 26/2559 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

- ควจ.5.2-1(5) คําสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ที่ 138/2559 เรือ่ง แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2558 ลงวนัที่ 19 

กรกฎาคม 2559 

- ควจ.5.2-1(6) แผนการบริหาร

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

(ก.ค. 2558 – ก.ค. 2559) 

- ควจ.5.2-1(7) รายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

 

กําหนดทิศทางและวิธีการในการดําเนินการเพื่อ

เตรียมความพรอมสําหรับการจัดทํา มคอ.3  

มคอ.5 และ มคอ.7       สงบคุลากรในเขารวม

รับการฝกอบรมในทุกโครงการที่มหาวิทยาลัย

จัดเพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําเอกสารให

ถูกตอง ชัดเจน สะทอนผลการจัดการเรียนการ

สอน และเปนไปตามตามเกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการมี

การสงเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนของ

ผูปฏิบัติงาน สนับสนุนใหอาจารยเขารวม

ประชุม เชน 

โครงการประชุมปฏิบัติการ “เรื่อง

Creative Based Learning 27-29 มิถุนายน 

2559 เวลา 08.00- 21.00 น. ณ หองประชุม

ใหญศูนยวิทยาศาสตร ชั้น 1 อาคาร 9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การสอน

แบบสรางสรรคเปนฐานการสอนเพ่ือสราง

ทักษะในศตวรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาศูนย

การศึกษาตอเนื่อง การสอนแบบสรางสรรคเปน

ฐาน Creativity based Learning (CBL) โดย 

ดร.วิริยะ    ถุงชัยพาณิชย 

โครงการอบรม “เทคนิคการบริหาร

หลักสูตรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ” ณ หองสรอย

สุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

- ควจ.5.2-1(8)  โครงการประชุม

ปฏิบัติการ “เรื่อง Creative Based 

Learning วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 

เวลา 08.00- 21.00 น. ณ หองประชุม

ใหญศูนยวิทยาศาสตร ชั้น 1 อาคาร 9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- ควจ.5.2-1(9)  โครงการอบรม 

“เทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุงสู

ความเปนเลิศ” ระดับปริญญาตรี ณ หอง

สรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- ควจ.5.2-1(10) โครงการอบรมระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา (CHE QA Online for 

3Degree levels : CHE3D) 

ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 

2559 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1116 

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มร.

สน. 

- ควจ.5.2-1(11)  โครงการอบรม 

“เทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุงสู

ความเปนเลิศ” ระดับปริญญาตรี ณ หอง

สรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

สกลนคร ระหวางวันที่ 23 – 24 เม.ย.59 

บรรยายเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรที่มี

คุณภาพ บทบาทและหนาที่ของผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

การจัดทํา มคอ.7  โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนการ

พงศธร และ ผศ.ดร.วรรทณา  สินศิริ ประชุม

ชี้แจงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) 24 กุมภาพันธ 2559 

โครงการอบรมระบบฐานขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online 

for 3Degree levels : CHE3D) 

ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1116 อาคารศูนย

ภาษาและคอมพิวเตอร มร.สน. โดย ผศ.ดร.

กาญจนา วงษสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

ประกันคุณภาพ 

ตรวจสอบติดตาม : คณะวิทยาการจัดการ

ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให

อาจารยประจําหลักสูตรมีกระบวนการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน บริหาร

จัดการหลักสูตรใหไดมาตรฐาน และสามารถ

ตรวจสอบผลการดําเนินงานของหลักสูตรจากที่

ผูเขารับการอบรมไดรับความรู ไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารับ

การอบรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การเรียนการสอนใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด

ดวยการเขารวมโครงการอบรมผูประเมิน
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หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับหลักสูตรในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 

ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรศ.ดร.วศิน 

อังคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และ 

อ.ดร.ประสิทธิ์  พงษเรือง-พันธุ ที่ปรึกษาดาน

การประกันคุณภาพวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยพูรพา เรื่องระบบการประกัน

คุณภาพภายใน พ.ศ.2557 แนวคิดการประเมิน

แบบพิชญ-พิจารณ การประเมินแตละ

องคประกอบ และการจัดทํารายงานผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการประกัน

คุณภาพทั้งในระดับคณะและหลักสูตร  

การปรับปรุง : จากการดําเนินงานตาม

แผนการพัฒนาดานการบริหารจัดการเรียนการ

สอนในระดับหลักสูตร  ตามที่ไดมีการวางแผน

ไวตั่งแตตนปการศึกษาแลวนั้น  พบวา การ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือการประกันคุณภาพใน

ระดับหลักสูตรทําใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหารงานและยังสามารถบริหารจัดการ

กิจกรรมประเมิน และการบริหารจัดการ

สามารถเขาถึงนักศึกษา บัณฑิต ศิษยเกา ผูมี

งานทํามากข้ึน รวมไปถึง การบริหารจัดการ

หลักสูตรเปนไปตามความตองการของนักศึกษา

ไดอยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

2 คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการกํากับ 

ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่

กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามให

กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศึกษา 

การวางแผน : การดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพจากการกําหนดผูรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพอยางชัดเจนและเปน

ระบบดวยการกําหนดคําสั่งแตงตั้งผูกํากับตัว

บงชี้ในระดับคณะและคณะทํางานจัดทํา มคอ.7 

ในระดับหลักสูตร  

การดําเนินงาน : คณะไดจัดทําคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําปการศึกษา 2558 มีหนาที่

จัดทําโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองตาม

เกณฑมาตรฐานในระดับคณะและครอบคลุมใน

ทุกสาขาวิชา ประเมินผล รายงานสรุป

โครงการ/กิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัว

บงชี้ที่ไดรับมอบหมาย จัดทําหลักฐานเพื่อให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ และชี้แจง

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอกรรมการ

ผูตรวจประเมินคุณภาพ จัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุง (Improvement Plan) เพื่อพัฒนา

ระบบงานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  คณะโดยมกีารติดตามผลการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพเปนระยะ รายงาน

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพรอบ 6 เดือน 

9 เดือน รวมไปถึงการนําผลการประเมิน

- ควจ.5.2-2(1) คําสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ที่ 138/2559 เรือ่ง

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2558 ลงวันที่ 19 

กรกฎาคม 2559   

- ควจ.5.2-2(2) รายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  

- ควจ.5.2-2(3) รายงานการประชุม

กรรมการประจําคณะ ในครั้งที ่

1/2558 วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2558 

เวลา 10.30 น. ณ หอง 843 อาคาร

กาญจนาภิเษก 

- ควจ.5.2-2(4) รายงานการประชุม

กรรมการประจําคณะ ในครั้งที ่

1/2559 วันพุธที ่9 มีนาคม 2559 

เวลา 10.00 น. ณ หอง 843 อาคาร 8 

- ควจ.5.2-2(5) รายงานการประชุม

กรรมการประจําคณะ ในครั้งที่ 

2/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 

เวลา 10.00 น. ณ หอง 843  
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คุณภาพเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณาและกําหนดแนวทาง ในการกํากับ

และติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยคณะวิทยาการ

จัดการไดมีการจัดการประชุมกรรมการประจํา

คณะ ในครั้งที่ 1/2559  วันพธุที่ 9 มีนาคม 

2559 เวลา 10.00 น. ณ หอง 843 อาคาร 8 

วาระเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.1 แนวทางการ

บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 วาระท่ี 4.2 เกณฑ

มาตฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ ครั้งที่ 2/2559 เวลา 10.00 น. ณ หอง 

843  วาระเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.2 รายงาน

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร มีมติใหในปการศึกษา

2559 ทุกหลักสูตร สงเลม มคอ.7 กอนการ

ตรวจประเมินในระดับคณะกอนการประเมิน

อยางนอย 10 วัน และแตงตั้งคณะทํางาน

ตรวจทาน ปรับปรุง ใหขอเสนอแนะในระดับ

หลักสูตรกอนการตรวจประเมินโดย

คณะกรรมการจากหนวยงาน และหลักสูตรอื่น 

แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวมาจาก

ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพคณะและ

ประธานหลักสูตร หรือผูแทนที่ผานการอบรม

ผูตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและ

ระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาย

คาตอบแทน/คาเบี้ยเลี้ยง ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ  
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

พรอมกันนี้ในปการศึกษา 2560 หลักสูตร

ตองผานการประเมิน ติดตอกันเปนเวลา 3 ป

ตอเนื่อง จึงจะไดรับการรับรองจาก สกอ. ทั้งนี้ 

ทีป่ระชุมมีมติใหแยกหลักสูตรที่มี มคอ.2 ในป

การศึกษา 2560 โดยขออนุมัติงบประมาณใน

การปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรโลจิสตติกส 

ซึ่งจะทําใหคณะมี มคอ.7 ในปการศึกษา 2560 

ดังตอไปนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงวิชา 

การตลาด การเงิน การจัดการทั่วไป)  

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจคาปลีก 

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

5. รัฐประศาสตรบัณฑิต 

6. นิเทศศาสตรบัณฑิต 

7. บัญชีบัณฑิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

8. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

9. การบริหารและพัฒนาดุษฎีบัณฑิต 

3 คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการวางแผนการ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อใชสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน ตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพ ดวยการมอบหมายผูปฏิบัติงานประจํา

หลักสูตร โดยไดจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพสูหลักสูตรใน

- ควจ.5.2-3(1) งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรใหดําเนินการบริหารหลักสูตรตาม

องคประกอบ  

- ควจ.5.2-3(2) ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2558 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

ปงบประมาณ 2559 ปการศึกษา 2558  

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยัง

มอบหมายใหเจาหนาที่สายสนับสนุนเปน

ผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ประจําหลักสูตร ดาน

การจัดหาขอมูลพื้นฐานสําหรับการบริหาร

หลักสูตร การเพื่ออํานวยความสะดวก และทํา

ใหการบริหารจัดการหลักสูตรดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย พรอมทั้งแตงตั้งอาจารยและ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําฝายตางๆ ภายใน

คณะวิทยาการจัดการและงานประกันคุณภาพ 

เพื่อติดตาม กํากับ ดูแล พัฒนาระบบงาน

ประกันคุณภาพคณะใหเกิดประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 

(ก.ค. 2558 – ก.ค. 2559) 

- ควจ.5.2-3(3) วาระการประชุม ครั้งที่ 

1/2558 คณะกรรมการโครงการพัฒนา

งานประกันคุณภาพ วันที่ 16 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอง

ประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 

แผนจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2558 รายชื่อ

คณะกรรมการโครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพ 

- ควจ.5.2-3(4) คําสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ ที่ 91/2559 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนางานประกัน

คุณภาพคณะวิทยาการจัดการ (ประจําป

การศึกษา 2558) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

พ.ศ.2559 

- ควจ.5.2-3(5) รายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2558 ทุกหลักสูตร 

- ควจ.5.2-3(6) คําสั่งคณะวิทยาการ

จัดการ ที่ 124/2558 เรื่อง แตงตั้ง

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 27 

กรกฎาคม 2558 ทําหนาหนาที่

ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการ

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร และ

ปฏิบัติงานธุรการหลักสูตร 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

- ควจ.5.2-3(7) ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2558 คณะวิทยาการจัดการ 

4 คณะวิทยาการจัดการมีการใหความสําคัญใน

การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา

ทุกหลักสูตร โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตอคณะ

ผูบริหารของคณะ 

การนําเสนอเขาสูที่ประชุมในวาระเพ่ือ

พิจารณา รายงานการประชุม คณะกรรมการ

ประจําคณะ ครั้งที่ 2/2559 เวลา 10.00 น. ณ 

หอง 843 วาระเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.2 

รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและมีการกําหนดแนวทางการ

แกไข ในภาคการศึกษาถัดไป และกําหนดเปน

แนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอน

ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ในปการศึกษา 2558 

หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ เขารับการ

ตรวจประเมินคุณภาพ จํานวน 8 หลักสูตร 

ดังตอไปนี้  

ภาพการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการคา

ปลีก วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 หอง 

843 

 

 

- ควจ.5.2-4(1) คําสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ที่ 138/2559 เรือ่ง 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2558 ลงวนัที่ 19 

กรกฎาคม 2559   

- ควจ.5.2-4(2) มคอ.7 ทุกหลักสูตร 

- ควจ.5.2-4(3) รายงานผลการตรวจ

ประเมินทุกหลักสูตร 

- ควจ.5.2-4(4) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 

2/2559 เวลา 10.00 น. ณ หอง 843 

วาระเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.2 

รายงานผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559 หอง 843 

 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 หอง 843 

 

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

    วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 หอง 843 

 
 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

   วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 หอง 844 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

   วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559 หอง 843 

 
 

ระดับบัญฑิตศึกษา 

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

   วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2559  หอง 843 

 

8. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการ

พัฒนา   

    วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2559  หอง 843 

 
คณะไดนําผลการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตรเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะ 

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก

กรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง คณะวิทยาการ

จัดการ ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมิน

คุณภาพในปที่ผานมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง

- ควจ.5.2-5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบ

ปการศึกษา 2557 ใชในการจัดทํา

โครงการและกิจกรรมในปการศึกษา 
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

ทุกหลักสูตร ในคณะวิทยาการจัดการ และขอ

อนุมัติงบประมาณป 2559 เปนแนวทางในการ

พัฒนางานประกันคุณภาพดวยการจัดกิจกรรม/

โครงการที่ตองดําเนินการพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานตามที่

กําหนด 

- ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ นําผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ

เขาสูวาระเพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการระบบ

ประกันคุณภาพ เพื่อกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และแนวทาง

การปฏิบัติงานทั้งในระดับหลักสูตร และ

หลักสูตร รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดทํา 

มคอ.7 ในระดับหลักสูตร  เชน 

1. วางแผนการจัดทําโครงการและ

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดในปงบประมาณ 

2559 เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงาน 

2. การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 

2559 เพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพใน

ระดับหลักสูตร 

3. การกําหนดรูปแบบการทวนสอบ

รายวิชาของทุกหลักสูตรในระดับคณะ   

4. การกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทํา

หลักฐานและการ upload CHE Online โดย

การมอบหมายผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนให

อํานวยความสะดวกและประสานงานในระดับ

หลักสูตร 

 

2558 ปงบประมาณ 2559 คณะ

วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  

- ควจ.5.2-5(2) งบประมาณคณะ

วิทยาการจัดการ ประจํา 2559 

- ควจ.5.2-5(3) แผนการบริหาร

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

(ก.ค. 58 – ก.ค.59) 

- ควจ.5.2-5(4) ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2558คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.ค. 58 – 

ก.ค.59) 

- ควจ.5.2-5(5) รายงานการประชุม

กรรมการประจําคณะ ในครั้งที่ 1/2558  

วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 

น. ณ หอง 843 อาคารกาญจนาภิเษก 

- ควจ.5.2-5(6) รายงานการประชุม

กรรมการประจําคณะ ในครั้งที่ 1/2559  

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ หอง 843 อาคาร 8 

- ควจ.5.2-5(7) รายงานการประชุม

กรรมการประจําคณะ ในครั้งที่ 2/2559 

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ หอง 843 

- ควจ.5.2-5(8) รายงานการประชุมครั้ง

ที่ 1/2559 ตรวจประเมินคณะ วันพุธที่ 

17 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น.หอง

ประกันคุณภาพ ตึก 4  
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เกณฑ

ขอที่ 

หลักฐานอางอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

5. วางแผนการติดตามการจัดทําโครงการ

และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษาตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดใน

ปงบประมาณ 2559 เพื่อเปนกรอบในการ

ปฏิบัติงาน 

6. การจัดทําปฏิทินการบริหารการศึกษา 

เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติงานในระดับ

หลักสูตร 

6 คณะวิทยาการจัดการ ประกอบไปดวย 8 

หลักสูตรผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร

ผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

พบวา  

- ผาน  4  หลักสูตร 

- ไมผาน  4  หลักสูตร 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  122 

ตารางสรุปการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตร 
ผลการตรวจ

ประเมิน 

วันที่ตรวจ

ประเมิน 
เวลา สถานที ่

ระดับปริญญาตรี 

1. บัญชีบัณฑิต  2.53 3 ส.ค. 59 9.00 – 16.00 น. 844 

2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  3.23 3 ส.ค. 59 9.00 – 16.00 น. 843 

3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  2.55 2 ส.ค. 59 9.00 – 16.00 น. 843 

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  - 5 ส.ค. 59 9.00 – 16.00 น. 843 

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต  

   การจัดการธุรกิจคาปลีก 

 - 27 ก.ค. 59 11.00 – 16.00 น. 843 

6. นิเทศศาสตรบัณฑิต  1.38 8 ส.ค. 59 13.00 – 16.00 น. 844 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

7. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  -  28 ก.ค. 59 9.00 – 16.00 น. 843 

8. ดุษฎีบัณฑิต 

   สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

 - 29 ก.ค. 59 9.00 – 16.00 น. 843 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมายปนี้ 5 ขอ (4 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 5 ขอ (4 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 5 ขอ (4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  123 

การวิเคราะห จุดออน แนวทางการพัฒนา  : 5.2  

จุดออน แนวทางการพัฒนา 

- 1. ขออนุมัติอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

2. สงเสริมใหอาจารยที่มีคุณสมบัติทําตําแหนง

ทางวิชาการ 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป:  

1. บันทึกขอความเพื่อขออนุมัติอัตรากําลัง เพื่อใหคุณสมบัติอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด 

2. ทั้งนี้ไดจัดทําคําขอตั้งคําของบประมาณในป 2560 งบแผนดินกลางเพื่อรับการจัดสรร

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการบริหารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  102,200 บาท          

อ.ศักดาเดช  กุลากุล เพื่อบริหารจัดการทุกหลักสูตรของคณะใหไดมาตรฐานและเปนไปตามเกณฑที่

กําหนด  
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ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 สรุปได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้

คุณภาพ 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุ

เปาหมาย 
   = บรรล ุ

    = ไมบรรล ุ

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 0.50 คะแนน 
15.93 

1.21  
1.21 

8 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 

 

 

รอยละ 15  

(1.31 คะแนน) 

8 x 100 
รอยละ 14.04 

 
 1.75 

57 

14.04 x 5 
 

40 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 
รอยละ 25 

(2.08 คะแนน) 

14 x 100 
รอยละ 24.56 

 2.05 
57 

24.56 x 5 
 

60 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 
รอยละ 18 

(5 คะแนน) 

 
รอยละ -53.92 

 0.00  

-  

ตัวบงชี้ที่ 1.5 6 ขอ 6 ขอ   5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 6 ขอ 6 ขอ   5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 2.50 

องคประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 6 ขอ 6 ขอ   5.00 

ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุ

เปาหมาย 
   = บรรล ุ

    = ไมบรรล ุ

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 

 

 

25,000 บาท 

(5 คะแนน) 

1,866,000 
33,927.27 บาท 

 5.00 
55 

33,927.27 x 5 
 

25000 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 

 

รอยละ 10 

(2.5 คะแนน) 

7.20 x 100 
รอยละ 12.63 

 
 3.16 

57 

12.63 x 5 
3.16 

20 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 4.39 

องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 6 ขอ 6 ขอ   5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 5.00 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 ขอ 6 ขอ   3.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 3.00 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 7 ขอ 7 ขอ   4.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 6 ขอ 5 ขอ   4.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.40 

 

 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  120 

ตารางที่ 4.2 วิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

 

 

องค 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

ตัว

บงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.93 5.00 1.21 3.34 พอใช 

2 3 5.00 5.00 3.16 4.39 ดี 

3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 1 - 3.00 - 3.00 พอใช 

5 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

ของทุกองคประกอบ 
- 3.45 4.43 2.19 3.78 ดี 

ผลการประเมิน - พอใช ดี ปรับปรุง ด ี  

หมายเหตุ :  *ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 

 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1.  สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารย

ประจํายังสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก 

2.  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมและ

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษามีความ

พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นักศึกษาอยางเต็มที่ 

3.  คณะวิทยาการจัดการสงเสริมใหมีการจัด

กิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวนทุกพันธกิจตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด 

1.  สนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก 

2.  สงเสริมใหอาจารยในคณะขอตําแหนงทาง

วิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

รองศาสตราจารยใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

3.  มีคูมือเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

งานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับอาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ 

 

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1.  คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการ

งานวิจัย มีแนวทางการดําเนินงานที่เปน

ระบบ มีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน

เพื่อใหดําเนินการตามไดตามแผนที่กําหนด

ไวรวมทั้งการสนับสนุนดานแหลงทุนวิจัย

และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ

คณะฯ ใหกับบุคลากรตลอดจนการสงเสริม

พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยการสนับสนุน

ทรัพยากรที่จําเปนทั้งทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรการเงินและเครื่องมืออุปกรณท่ี

เกี่ยวของตางๆ 

1.  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย

ทํางานวิจัย พรอมทั้งจัดภาระงานให

เหมาะสมเอื้อใหมีเวลาในการทํางานวิจัย 

และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดเตรียมเคาโครงวิจัย จัดโครงการพ่ีเลี้ยง

งานวิจัย ใหอาจารยใหมไดหาประสบการณ

โดยเขารวมทีมกับอาจารยที่มีโครงการวิจัย 

2.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํา

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการหรือ

ตําราใหมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการมีการวางแผนการจัด

โครงการบริการวิชาการทั้งในระดับคณะและ

ระดับสาขาวิชา โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการของคณะ

และสาขาวิชา 

ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน 

หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการทางสังคม 

และควรมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมในระดับสถาบัน 

 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สงเสริมใหเกิดการบูรณาการเรียนการสอนและ

พัฒนาองคความรูใหกับชุมชน 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสําหนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ของคณะวิทยาการ

จัดการไมครบทุกหลักสูตร 

1.  ขออนุมัติอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

2.  สงเสริมใหอาจารยที่มีคุณสมบัติทําตําแหนง

ทางวิชาการ 

3.  เขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามกระบวนการ

บริหารวิชาการตอไป 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues 

85118 2558 17500 00073 933 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 8 

85118 2558 17500 00073 934 - ---ระดับปริญญาตรี 6 

85118 2558 17500 00073 935 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
85118 2558 17500 00073 936 - ---ระดับปริญญาโท 1 

85118 2558 17500 00073 937 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
85118 2558 17500 00073 938 - ---ระดับปริญญาเอก 1 

85118 2558 17500 00073 952 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนนอกสถานที่ตั้ง  
85118 2558 17500 00073 953 - ---ระดับปริญญาตรี  
85118 2558 17500 00073 954 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
85118 2558 17500 00073 955 - ---ระดับปริญญาโท  
85118 2558 17500 00073 956 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
85118 2558 17500 00073 957 - ---ระดับปริญญาเอก  

85118 2558 17500 00073 964 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา 3,133 

85118 2558 17500 00073 965 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 3,034 

85118 2558 17500 00073 966 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  

85118 2558 17500 00073 967 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 73 

85118 2558 17500 00073 968 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  

85118 2558 17500 00073 969 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  26 
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85118 2558 17500 00073 102 

จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาตอ 57 

85118 2558 17500 00073 599 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา   

85118 2558 17500 00073 600 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 49 

85118 2558 17500 00073 601 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  8 

85118 2558 17500 00073 107 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ดํารงตําแหนงอาจารย 43 

85118 2558 17500 00073 108 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

85118 2558 17500 00073 109 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 37 

85118 2558 17500 00073 110 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 6 

85118 2558 17500 00073 111 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  13 

85118 2558 17500 00073 112 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา  
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85118 2558 17500 00073 113 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 10 

85118 2558 17500 00073 114 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 3 

85118 2558 17500 00073 115 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 

85118 2558 17500 00073 116 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา  

85118 2558 17500 00073 117 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา  

85118 2558 17500 00073 118 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 1 

85118 2558 17500 00073 119 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

85118 2558 17500 00073 120 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา  

85118 2558 17500 00073 121 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา  

85118 2558 17500 00073 122 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา  



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาการจัดการ ปการศึกษา 2558  

 

127 

OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues 

85118 2558 17500 00073 1128 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยก

ตามวุฒิการศึกษา 55 

85118 2558 17500 00073 1129 - - --ระดับปริญญาตรี  
85118 2558 17500 00073 1130 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
85118 2558 17500 00073 1131 - - --ระดับปริญญาโท 47 

85118 2558 17500 00073 1132 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
85118 2558 17500 00073 1133 - - --ระดับปริญญาเอก 8 

85118 2558 17500 00073 1134 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 14 

85118 2558 17500 00073 1135 

- - --จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ  

85118 2558 17500 00073 1136 

- - --จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 13 

85118 2558 17500 00073 1137 

- - --จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 1 

85118 2558 17500 00073 1138 

- - --จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย  

85118 2558 17500 00073 1108 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําหลักสูตร  

85118 2558 17500 00073 1109 

- - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ  
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85118 2558 17500 00073 1110 

- - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปน   
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ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ 

85118 2558 17500 00073 1111 

- - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุ

สิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 1112 

- - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2   

85118 2558 17500 00073 1113 

- - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให  กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1   
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85118 2558 17500 00073 1114 

- - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556    

85118 2558 17500 00073 1115 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 1116 

- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่

ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว   

85118 2558 17500 00073 1117 

- - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ   

85118 2558 17500 00073 1118 

- - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุ

สัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน   

85118 2558 17500 00073 1119 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล

ที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว   

85118 2558 17500 00073 1120 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล

ที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ   
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85118 2558 17500 00073 1121 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการ

เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online   

85118 2558 17500 00073 1122 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับสถาบัน   

85118 2558 17500 00073 1123 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับชาติ   

85118 2558 17500 00073 1124 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ   

85118 2558 17500 00073 1125 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน   

85118 2558 17500 00073 1126 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับนานาชาติ    

85118 2558 17500 00073 1127 

- - -จํานวนบทความของอาจารย

ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับ

การอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

85118 2558 17500 00073 84 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด   

85118 2558 17500 00073 85 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา   
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85118 2558 17500 00073 86 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ

รวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)   

85118 2558 17500 00073 87 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ประกอบอาชีพอิสระ   

85118 2558 17500 00073 88 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   

85118 2558 17500 00073 681 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี

กิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา

อยูแลว   

85118 2558 17500 00073 89 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา   

85118 2558 17500 00073 682 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

อุปสมบท   

85118 2558 17500 00073 683 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

เกณฑทหาร   

85118 2558 17500 00073 90 

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระ (คาเฉลี่ย)   

85118 2558 17500 00073 95 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

85118 2558 17500 00073 993 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   
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85118 2558 17500 00073 994 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่

มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง    

85118 2558 17500 00073 995 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ   

85118 2558 17500 00073 996 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา

เปนประกาศใหทราบทั่วไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ   

85118 2558 17500 00073 997 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุ

สิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 998 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2   
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85118 2558 17500 00073 999 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่

ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา

เปนประกาศใหทราบทั่วไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall's list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1   

85118 2558 17500 00073 1000 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่

ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนา

นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556   
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85118 2558 17500 00073 1001 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 1002 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการ

เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online   

85118 2558 17500 00073 1003 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับสถาบัน   

85118 2558 17500 00073 1004 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับชาติ   

85118 2558 17500 00073 1005 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ   

85118 2558 17500 00073 1006 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน   

85118 2558 17500 00073 1007 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับนานาชาติ    

85118 2558 17500 00073 91 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่

เปนวงรอบประเมิน) - 

85118 2558 17500 00073 1009 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   

85118 2558 17500 00073 1010 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ    
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85118 2558 17500 00073 1011 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ   

85118 2558 17500 00073 1012 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุ

สิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 1013 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2   

85118 2558 17500 00073 1014 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่

ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง   
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วิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา

เปนประกาศใหทราบทั่วไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall's list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

85118 2558 17500 00073 1015 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่

ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนา

นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556   

85118 2558 17500 00073 1016 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 1017 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการ

เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online   
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85118 2558 17500 00073 1018 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับสถาบัน   

85118 2558 17500 00073 1019 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับชาติ   

85118 2558 17500 00073 1020 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ   

85118 2558 17500 00073 1021 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน   

85118 2558 17500 00073 1022 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับนานาชาติ    

85118 2558 17500 00073 1023 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาที่

เปนวงรอบประเมิน)   

85118 2558 17500 00073 123 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,534.3444 

85118 2558 17500 00073 124 - ---ระดับอนุปริญญา   

85118 2558 17500 00073 125 - ---ระดับปริญญาตรี 2,432.1944 

85118 2558 17500 00073 126 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

85118 2558 17500 00073 127 - ---ระดับปริญญาโท 72 

85118 2558 17500 00073 128 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   

85118 2558 17500 00073 129 - ---ระดับปริญญาเอก 30.15 

85118 2558 17500 00073 148 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 666,000 
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85118 2558 17500 00073 149 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี - 

85118 2558 17500 00073 150 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ - 

85118 2558 17500 00073 151 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 666,000 

85118 2558 17500 00073 152 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 1,200,000 

85118 2558 17500 00073 153 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี - 

85118 2558 17500 00073 154 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ - 

85118 2558 17500 00073 155 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 1,200,000 

85118 2558 17500 00073 156 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน

จริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 55 

85118 2558 17500 00073 157 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี - 

85118 2558 17500 00073 158 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ - 

85118 2558 17500 00073 159 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 55 

85118 2558 17500 00073 160 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน

จริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - 

85118 2558 17500 00073 161 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี - 

85118 2558 17500 00073 162 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ - 
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85118 2558 17500 00073 163 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร - 

85118 2558 17500 00073 612 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 2 

85118 2558 17500 00073 613 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  - 

85118 2558 17500 00073 614 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ  - 

85118 2558 17500 00073 615 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  2 

85118 2558 17500 00073 616 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 

85118 2558 17500 00073 617 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   - 

85118 2558 17500 00073 618 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   - 

85118 2558 17500 00073 619 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร - 

85118 2558 17500 00073 812 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 4  

85118 2558 17500 00073 878 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 879 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 880 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 4  
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85118 2558 17500 00073 813 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ 1  

85118 2558 17500 00073 881 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 882 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 883 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 1  

85118 2558 17500 00073 814 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 884 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 885 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   
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85118 2558 17500 00073 886 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 815 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  5  

85118 2558 17500 00073 887 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 888 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 889 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 5  

85118 2558 17500 00073 816 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน   
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วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

85118 2558 17500 00073 890 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 891 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 892 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 817 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556    

85118 2558 17500 00073 893 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 894 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 895 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 818 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร   

85118 2558 17500 00073 896 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 897 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   
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85118 2558 17500 00073 898 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 819 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับ

การประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว   

85118 2558 17500 00073 899 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 900 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 901 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 820 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 2  

85118 2558 17500 00073 902 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 903 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 904 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 2  

85118 2558 17500 00073 821 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่

คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน   

85118 2558 17500 00073 905 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 906 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 907 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   
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85118 2558 17500 00073 822 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่

ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 1  

85118 2558 17500 00073 908 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 909 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 910 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 1  

85118 2558 17500 00073 823 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่

ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ   

85118 2558 17500 00073 911 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 912 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 913 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 825 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online   

85118 2558 17500 00073 914 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 915 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   
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85118 2558 17500 00073 916 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 826 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบัน   

85118 2558 17500 00073 917 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 918 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 919 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 827 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับชาติ   

85118 2558 17500 00073 920 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 921 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 922 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 828 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ   

85118 2558 17500 00073 923 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 924 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 925 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   
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85118 2558 17500 00073 829 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

85118 2558 17500 00073 926 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 927 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 928 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   

85118 2558 17500 00073 830 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติ   

85118 2558 17500 00073 930 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   

85118 2558 17500 00073 931 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ   

85118 2558 17500 00073 932 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร   
 












