รายงานผลการดาเนินงานระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจาปีการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2558

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุํม ข สถาบันที่
เน๎นระดับปริญญาตรีโดยดาเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยํางตํอเนื่อง ซึ่งใน
รอบปี ก ารศึ ก ษา 2557 มี ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายใต๎ อ งค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ 5
องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 ด๎านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสิ้น 13 ตัวบํงชี้
ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใน 5 องค์ประกอบ
จานวน 13 ตัวบํงชี้ มีคะแนนผลการประเมิน 3.22 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยด๎านปัจจัยนาเข๎า (Input) มีผล
การประเมิน 2.19 อยูํในการดาเนินงานระดับต๎องปรับปรุง ด๎านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน
3.04 อยูํในการดาเนินงานระดับดีมาก และด๎านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมิน อยูํในการ
ดาเนินงานระดับพอใช๎
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
คะแนน 2.16 อยูํในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนน 4.63 อยูํในระดับคุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนน 4.00 อยูํในระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 3.00 อยูํในระดับคุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนน 4.00 อยูํในระดับคุณภาพดีมาก
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สรุปผลการประเมินตนเองระดับคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ
1. การผลิตบัณฑิต

2.การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ผลการดาเนินงาน
(ระบุจานวนข้อ/ตัวเลข)

คะแนนการ
ประเมิน

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

2.18

2.18

1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

16.50

2.06

1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ

20.39

1.70

1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

32.40

0.00

4 ข๎อ

3

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5 ข๎อ

4

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์

6 ข๎อ

5

73,244.19 บาท

5

ร๎อยละ 15.58

3.90

5 ข๎อ

4

4 ข๎อ

3

6 ข๎อ

4

5 ข๎อ

4

ตัวบ่งชี้

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแกํสงั คม
4.1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

คะแนนรวมตัวบํงชี้องค์ประกอบที่ 1-5
คะแนนเฉลี่ย (= คะแนนรวมตัวบํงชี้องค์ประกอบที่ 1-5/13)
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41.84
3.22

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.จินตนา โต๎งสูงเนิน
อ.เจนจีรา อักษรพิมพ์
เกณฑ์การประเมิน
คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

โทรศัพท์ 081-7608526
089-1281675
โทรศัพท์ 081-9551130
081-3931227

วิธีการคานวณ
คะแนนที่ได๎ =

ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
= 26.17/12 = 2.18

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการเปิดการเรียนการสอนจานวนทั้งสิ้น12 หลักสูตรแบํงเป็น ระดับปริญญาตรีจานวน
10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตร บธ.บ.สาขาการจัดการ
2.หลักสูตร บธ.บ.สาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3.หลักสูตร บธ.บ.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.หลักสูตร บธ.บ.สาขาการตลาด
5.หลักสูตร บธ.บ.สาขาการเงินและการ
ธนาคาร
6.หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
7.หลักสูตร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
8.หลักสูตร นศ.บ.นิเทศศาสตร์
9.หลักสูตร ศศ.บ.อุตสาหกรรมทํองเที่ยว
10.หลักสูตร ศศ.บ.การจัดการโรงแรม
ระดับปริญญาโท
1.หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ
2.หลักสูตร นศ.ม.การจัดการ

คะแนนผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับ
2.
3.
4.
5. หลักสูตร
6. สิ่ง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ การเรียนการ สนับสนุน ผลการ
สอน การ
การเรียนรู้ ประเมิน
(ผ่าน() /
ประเมินผู้เรียน
หลักสูตร
ไม่ผ่าน()



3.64
4.07

1.00
1.00

2.07
3.22

3.00
2.75

2.00
2.00

2.35
2.60





3.97
3.85
4.21

1.33
1.00
1.33

2.11
0.85
2.07

2.50
1.75
1.88

1.00
1.00
1.00

2.25
1.64
2.11







4.20
3.46
4.07
4.03
4.09

1.33
1.33
1.00
2.00
2.00

1.81
2.11
0.85
2.44
2.22

2.00
2.50
2.00
2.50
2.50

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

2.09
2.25
1.75
2.49
2.45




2.71
-

1.75
1.33

3.39
2.46
2.00
2.01
2.00
1.00
ผลรวมของค่าคะแนนของหลักสูตร

คะแนนประเมิน(ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร/จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ)
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2.51
1.73
26.22
2.18

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

3

2.18

2.18

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ไมํบรรลุ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปัญหา
ในแตํละหลักสูตรขาดการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินระบบและกลไกที่สร๎างขึ้น ทั้งองค์ประกอบที่ 2-6
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ดาเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินระบบและกลไก และสร๎างแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นต๎นแบบในการ
ดาเนินงาน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน๎า 5

องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
โทรศัพท์
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.จินตนา โต๎งสูงเนิน
โทรศัพท์
อ.เจนจีรา อักษรพิมพ์
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5= ร๎อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอกตามสูตร
ร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 17 * 100
103

= 16.50

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได๎ = 16.50 * 5 = 2.06
40
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081-7608526
089-1281675
081-9551130
081-3931227

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ เปิดการเรียนการสอนจานวนทั้ง สิ้น 12 หลักสูตรแบํงเป็นระดับปริญญาตรี 10
หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาจานวนทั้งสิ้น 9 โปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด จานวน
103 คน อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก จานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.50 รายละเอียดดังนี้
วุฒิการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจบริการ
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การเงินและการธนาคาร
รวม

ตรี

โท เอก รวม

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
11
9
16
13
10
8
6
5
86

2 10
2 13
2 11
2 18
3 16
1 11
2 10
2
8
1
6
17 103

อาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกคิดเป็น
ร้อยละ
20.00
15.38
18.18
11.11
18.75
9.09
20.00
25.00
16.67
16.50

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

3

2.06

2.06

หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
วจก.1.1
ข๎อมูลสรุปวุฒิการศึกษา

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ไมํบรรลุ

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปัญหาอุปสรรค
คณาจารย์ในคณะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจานวนน๎อย เมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สํงเสริมให๎คณาจารย์ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
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องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
โทรศัพท์ 081-7608526
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
089-1281675
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.จินตนา โต๎งสูงเนิน
โทรศัพท์ 081-9551130
อ.เจนจีรา อักษรพิมพ์
081-3931227
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร๎อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ = 22 * 100 = 21.36
103
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได๎ = 21.36 * 5
60

= 1.78

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ เปิดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 12 หลักสูตรแบํงเป็นระดับปริญญาตรี 10
หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาจานวนทั้งสิ้น 9 โปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด จานวน
103 คน มีอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ จานวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.39 รายละเอียดดังนี้
โปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจบริการ
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9 การเงินและการธนาคาร
รวม

1
2
3
4
5
6
7

ตาแหน่งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
3
10
11
15
16
8
8
5
5
81

4
2
0
3
0
2
2
3
1
17

3
1
0
0
0
1
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
13
11
18
16
11
10
8
6
103
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อาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ
70.00
23.08
0.00
16.67
0.00
27.27
20.00
37.50
16.67
20.39

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

3

1.70

1.70

หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
วจก.1.2(1)

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ไมํบรรลุ

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
ข๎อมูลสรุปการดารงตาแหนํงทางวิชาการ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปัญหาอุปสรรค
คณาจารย์ดารงตาแหนํงทางวิชาการจานวนน๎อย เมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สํงเสริมให๎คณาจารย์ทาผลงาน และทาวิจัยเพื่อขอตาแหนํงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
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องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
โทรศัพท์ 081-7608526
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
089-1281675
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.จินตนา โต๎งสูงเนิน
โทรศัพท์ 081-9551130
อ.เจนจีรา อักษรพิมพ์
081-3931227
เกณฑ์การประเมิน
คานวณหาคําความแตกตํางระหวํางจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนามาเทียบกับคําความตําง
ทั้งด๎านสูงกวําและต่ากวําที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช๎การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําและต่ากวําเกณฑ์มาตรฐานไมํเกินร๎อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําและต่ากวําเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตํร๎อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
คํา ความแตกตํ า งทั้ ง ด๎า นสูง กวํา และต่ ากวํ าเกณฑ์ ม าตรฐานตั้ง แตํร๎ อ ยละ 10.01 และไมํ เกิ น ร๎อ ยละ 20 ให๎ น ามาเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวํางจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กับจ านวนหนํวยกิตแตํละรายวิช าที่เปิดสอนทุกรายวิช าตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จ แล๎ว (หมดตาม
กาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)
โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
SCH =
∑nici
เมื่อ ni =
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci =
จานวนหนํวยกิตของวิชา i
2. คานวณค่า FTES โดยใช๎สูตรคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี(FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหนํวยกิตตํอปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให๎มีการปรับคําจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําในระดับบัณฑิตศึกษาให๎
เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
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สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม๎และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การจัดการ การทํองเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นร้อยละ ตามสูตร
สัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
x 100
สัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) คําร๎อยละน๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) คําร๎อยละมากกวําหรือเทํากับร๎อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) คําร๎อยละมากกวําร๎อยละ 10 แตํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ให๎นามาคิดคะแนน ดังนี้
คะแนนที่ได๎ =

(20 – คําร๎อยละที่คานวณได๎จากข๎อ 1)
x5
10

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
คณะ

วิทยาการจัดการ

จานวน จานวน SCH
FTES
FTES
FTES ร้อยละความ คะแนน
กลุ่มสาขา หน่วยกิต นักศึกษาที่
ระดับ
ระดับ ปรับค่า แตกต่างจาก ประเมิน
ลงทะเบียน
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
บริหารธุรกิจ
33.10
32.4
0

วิธีคานวณ (33.10 -25)*100/25 = 32.4 ได๎คะแนน 0
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

25:1

33.10

0

หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
วจก.1.3

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ไมํบรรลุ

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
FTES ปีการศึกษา2557

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปัญหาอุปสรรค
จานวนนักศึกษาตํออาจารย์ประจาอยูํในเกณฑ์เกินกวํากาหนด
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องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.จินตนา โต๎งสูงเนิน
อ.เจนจีรา อักษรพิมพ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3-4 ข๎อ

โทรศัพท์ 081-7608526
089-1281675
โทรศัพท์ 081-9551130
081-3931227
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดาเนินงาน

1 จัดบริ การให้คาปรึกษาทางวิ ชาการ และการใช้ชี วิ ตแก่ นักศึกษาใน
คณะ
คณะฯ มีก ารจัด บริ การให๎ค าปรึกษาทางวิช าการ โดยมีค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า เรื่ อ ง แตํ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2557 ให๎นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
โดยมีตารางการเข๎าพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการจัดแฟ้ม
เอกสารส าหรับบันทึกให๎ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์แตํล ะทําน เพื่อให๎
นักศึกษาได๎ปรึกษาในเรื่องวิชาการ และการดารงชีวิตอยํางมีความสุขและ
คุ๎มคําในระหวํางการใช๎ชีวิตในคณะ และยัง มีชํองทางให๎คาปรึกษา ใน
ชํองทางอื่นด๎วย เชํน ทาง Facebook line
นอกจากนี้คณะฯ ได๎มอบคูํมืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่จัดทาโดยสานักสํงเสริม
วิช าการและงานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครราชสีม า ให๎ กั บ
อาจารย์ที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกทําน

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ ได๎จัดทาแผนพัฒนาบัณฑิต
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา พิเศษเหนือจากการจัด
ของหลั ก สู ต ร เชํ น การอบรมพั ฒ นาทั ก ษะด๎ า นภาษาตํ า งประเทศ
กิจ กรรมพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และกิจ กรรมพัฒนา
คุณลักษณะพื้นฐาน
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จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา
คณะได๎ จัด กิจ กรรมอบรมภาษาตํ า งประเทศเพื่ อ เตรีย มความ
พร๎อมแกํนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให๎สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศในการสมัคร
งาน อีกทั้งมีกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานของทุกหลักสูตร(ระดับปริญญา
ตรี) เพื่อให๎นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหา

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

เอกสารหลักฐาน
วจก 1.5(1) ตารางเข๎าพบนักศึกษา
วจก 1.5(2) คาสั่งแตํงตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา
วจก 1.5(3) ชํองทางการให๎
คาปรึกษา เชํน facebook line
(วจก. 1.5(4) คูํมืออาจารย์ที่ปรึกษา

วจก 1.5(5) การอบรมพัฒนาทักษะ
ด๎านภาษาตํางประเทศ
วจก 1.5(6) กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วจก 1.5(7) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะพื้นฐาน
วจก 1.5(8) กิจกรรมการอบรม
ภาษาตํางประเทศแกํนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4
วจก 1.5(9) กิจกรรมสัมมนาหลัง
ฝึกงานของหลักสูตร
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ในการฝึกประสบการณ์วิช าชีพ เพื่อนาไปประยุกต์ใช๎เมื่อนักศึกษาจบ
การศึกษา
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
จากโครงการที่กล่าวมาข้างต้น มีผลการประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมภาษาตํางประเทศ
คิดเป็น จานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวม 88.04
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50
จานวนนักศึกษาที่ผํานการทดสอบร๎อยละ 60.35
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คิดเป็น จานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวม 90.39
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35
จานวนนักศึกษาที่ผํานการทดสอบร๎อยละ 94.31
3. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพื้นฐาน
คิดเป็น จานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวม 93.04
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55
4. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงานของหลักสูตรคิดเป็น 3.88
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นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมีการนาผลของแผนพัฒนาบัณฑิตมาปรับปรุงใน
เรื่ องของการจัด กิจ กรรม เชํน กิ จ กรรมอบรมภาษาตํ างประเทศ ซึ่ ง
พิจารณาจากโครงกสร๎างหลักสูตรที่ให๎ทุลักสูตต๎องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
จ านวน 12 หนํ วยกิต คณะได๎จั ดอบรมเพิ่ม เติม ให๎ อีก 30 ชั่ วโมง ซึ่ ง
คณะกรรมการได๎เสนอแนะให๎ลดชั่วโมงในการอบรมให๎น๎อยลง แตํผ ล
จากการประเมินกิจกรรมพบวํานักศึกษาสํวนใหญํมีความต๎องการให๎จัด
กิจกรรม และเพิ่มจานวนชั่วโมง และยังเห็นวํากิจกรรมดังกลําวสามารถ
นามาใช๎ในชีวิตประจ าวันและการฝึกประสบการณ์ ค ณะจึ ง ยัง คงให๎ มี
กิจกรรมนี้มีอยํางตํอเนื่อง
ในสํวนของแผนพัฒนาบัณฑิต คณะได๎มีการนาผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์มาปรับให๎สอดคล๎องและมีความเข๎มข๎นเพิ่มมากขึ้นเพื่อสํงผล
ตํอกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
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ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
โปรแกรมวิช าตําง ๆ ได๎ให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับการรับสมัค รงานของ
สถานประกอบการทั้ง ภาครัฐและเอกชน โดยการประชาสัมพันธ์ผําน
ชํองทางที่หลากหลาย เชํน บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ เฟสบุค เว็บไซต์
เป็นต๎น และยังมีการจัดกิจกรรมที่ให๎ความรู๎กับศิษย์เกําของโปรแกรมวิชา
เชํน โครงการ The Hospitality Day ครั้งที่ 6 ของหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยว ที่มีการนาศิษย์เกําเข๎ามารํวมรับฟังความรู๎ เกี่ยวกับการทา
cock tail รู ปแบบใหมํ เพื่อให๎ศิ ษย์เกํานาความรู๎ไ ปพัฒนาการประกอบ
อาชีพได๎ และโครงการ NRRU Accounting Day ครั้ง ที่ 1 ซึ่ง จัดโดย

วจก 1.5(5) การอบรมพัฒนาทักษะ
ด๎านภาษาตํางประเทศ
วจก 1.5(6) กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วจก 1.5(7) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะพื้นฐาน

วจก 1.5(14)บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะ - เฟสบุค- เว็บไซต์
วจก 1.5(21)กิจกรรมThe
Hospitality Day ครัง้ ที่ 6
วจก 1.5(22)กิจกรรม NRRU
Accounting Day ครั้งที่ 1
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หลักสูตรการบัญชี ที่มีการอบรมให๎ความรู๎เรื่องภาษีอากรรูปแบบใหมํ ก็
ได๎มีการเชิญศิษย์เกําเข๎ารํวมด๎วย

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

5 ข๎อ

4 ข๎อ

3

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปัญหาอุปสรรค
คณะยังขาดการนาผลการประเมินกิจกรรมมาปรับปรุงอยํางเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ดาเนินการการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการที่จัดให๎แกํนักศึกษา และนาผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล เพื่อสํงให๎ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.ขวัญอิสรา ภูมิศริ ิไพบูลย์
อ.พราวพุทธิ วรรณคา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ

โทรศัพท์ 089-1281675
โทรศัพท์ 084-0325032
088-4772117
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
 1 จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในภาพรวมของคณะโดยให้ วจก.1.6(1) แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยเน๎นให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการจัดทาแผนและจัดกิจกรรมที่ตรง
กับความต๎องการของนักศึกษาและเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาให๎นักศึกษามี
คุณลักษณะที่เหมาะสม ตามกระบวนการดังนี้
- การประชุมยุทธศาสตร์คณะและจัดทาแผนการจัดกิจกรรมประจาปีการศึกษา
2557 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห๎องประชุม 22.14 คณะวิทยาการจัดการ
- คณะทางานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ มาดาเนินการ
วิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณา
ทบทวนกับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 มา
ปรับให๎เหมาะสมผํานการจัดกิจกรรม การสัมมนาเครือขํายผู๎นานักศึกษา ณ
เกาะล๎าน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9–10 กรกฎาคม 2557
- คณะวิทยาการจัดการ ได๎จัดสรรและให๎การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการดาเนินโครงการสํงเสริมการทางานของ
นักศึกษาประจาโปรแกรมวิชา โดยจัดสรรงบประมาณให๎แกํโปรแกรมวิชา
โปรแกรมละ 15,000 บาท โดยมีกระบวนการในการดาเนินการที่มุํงเน๎นให๎
นักศึกษาเป็นผู๎ดาเนินการตั้งแตํกระบวนการนาเสนอ ดาเนินการ และสรุปผล
การดาเนินกิจกรรมเองทั้ง โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษากิจกรรม
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ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จากแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมตํางๆ ที่
สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการตักบาตรพัฒนาจิต คณะวิทยาการจัดการรํวมกับสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาทุก
โปรแกรมวิชารํวมทาบุญตักบาตรและฟังเทศนาธรรม ทุกวันพุธ ตลอดปี
การศึกษา ณ ลานธรรม เวลา 06.30 – 07.45 น. กระบวนการดาเนินงานโดย
สโมสรนักศึกษาจะเป็นผู๎กาหนดและนัดหมายวันในการจัดกิจกรรม “ตักบาตร
พัฒนาจิต"”ให๎แกํนักศึกษาและคณาจารย์แตํละโปรแกรมวิชา และประธาน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาฯ จะดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให๎นักศึกษาเข๎า
รํวมกิจกรรมดังกลําว ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรม เพื่อนามาสรุปผลการจัดกิจกรรมในระดับคณะ
(2) ความรู้
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎และพัฒนานักศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ให๎มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ/อบรมการลงทะเบียน เพือ่ ต๎อนรับนักศึกษา
ใหมํ พร๎อมทั้งให๎ความรู๎และแนวทางในการเรียนและใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการเชิญศิษย์เกํามาบรรยายให๎ความรู๎และเป็นตัวอยํางที่ดีให๎แกํ
นักศึกษาใหมํ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 (ระดับมหาวิทยาลัย) และ 16 ก.ค. 2557
(ระดับคณะ) ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
- กิจกรรมการเตรียมศักยภาพการแขํงขันเทคโนโลยีสารสนเทศ “โครงการใช๎
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และ Macro media flash เพื่อการเรียนการสอน”
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู๎ด๎านทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อให๎นักศึกษา โดยจัดการอบรมระหวําง
วันที่ 2 มิ.ย. 2558 – 4 ส.ค. 2558 ระยะเวลา 2 วัน แกํนักศึกษาทุกโปรแกรม
วิชา
- กิจกรรมการอบรมภาษาตํางประเทศ เพื่อมุํงเน๎นให๎นักศึกษามีทักษะการใช๎
ภาษาตํางประเทศ เชํนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได๎ในระดับสากล โดยจัดการ
อบรมระหวํางวันที่ 15 มิ.ย. 2558 – 6 ก.ค. 2558 ระยะเวลา 5 วัน แกํ
นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา พร๎อมทัง้ มีการจัดการทดสอบกํอนและหลังเรียน เพื่อ
นามาประเมินผลการจัดกิจกรรมด๎านการวัดระดับความรูข๎ องนักศึกษา
(3) ทักษะทางปัญญา
- กิจกรรมการเตรียมความพร๎อมเพื่อเสริมศักยภาพในการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรรงบประมาณให๎แกํ
นักศึกษาเพื่อสร๎างความพร๎อม ผํานการแขํงขันในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับประเทศ เชํน โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจบริการมีการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษา กํอนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ เชํน การแขํงขันตอบคาถามด๎านการทํองเที่ยว การแขํงขันทักษะ
การปูเตียง การแขํงขันทักษะการจัดโต๏ะอาหาร เพื่อเข๎าแขํงขันในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพการทํองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวําง

วจก 1.6(2) รายงานสรุปผล
กิจกรรมตักบาตรพัฒนาจิต

วจก 1.6(3) สรุปผลกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํประจาปี
การศึกษา 2557
วจก 1.6(4) รายงานสรุปผล
กิจกรรมการเตรียมศักยภาพการ
แขํงขันเทคโนโลยีสารสนเทศ
“โครงการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS และ Macro media flash
เพื่อการเรียนการสอน”
วจก 1.6(5) รายงานสรุปผล
กิจกรรมการอบรม
ภาษาตํางประเทศ

วจก 1.6(6) รายงานสรุปผล
กิจกรรมการเตรียมความพร๎อม
เพื่อเสริมศักยภาพในการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

วจก 1.6(7) รายงานสรุปผล
กิจกรรมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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วันที่ 6 – 13 พฤศจิกายน 2557
- กิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดสรรงบประมาณให๎แกํนักศึกษาเพื่อสํงเสริมความรู๎และทักษะตํางๆ ผํานการ
แขํงขันในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ เชํน โปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจบริการมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อม
ให๎แกํนักศึกษา กํอนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เชํน การแขํงขัน
ตอบคาถามด๎านการทํองเที่ยว การแขํงขันทักษะการปูเตียง การแขํงขันทักษะ
การจัดโต๏ะอาหาร เพื่อเข๎าแขํงขันในการแขํงขันทักษะวิชาชีพการทํองเที่ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- โครงการผู๎นาสามัคคี สร๎างสรรค์สิ่งดี พี่น๎องสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2557
เพื่อสํงเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหวํางรุํนพี่และรุํนน๎องอยํางสร๎างสรรค์ เมื่อ
วันที่ 25 ก.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและกรรมการนักศึกษา เพื่อสํงเสริมความเป็น
ผู๎นา การตัดสินใจแก๎ไขปัญหา การใช๎ทักษะทางปัญญาตลอดจนเสริมสร๎าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาโปรแกรมวิชา ในวันที่ 11 ก.พ. 2558
คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมกีฬาวิทยาการจัดการ เพื่อสํงเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหวํางรุํนพี่
และรุํนน๎องอยํางสร๎างสรรค์ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2557 ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- กิจกรรมสํงเสริมการทางานของคณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการ
นักศึกษาประจาโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการได๎จดั สรรงบประมาณให๎แกํ
โปรแกรมวิชาเพื่อนาไปจัดกิจกรรมให๎แกํนักศึกษาที่สามารถสํงเสริมทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ เชํน กิจกรรม “ทํองเที่ยวสาน
สัมพันธ์ ปันน้าใจสูํชุมชน” ระหวํางวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 ณ ชุมชน
บ๎านวังวน ตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยโปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจบริการ ที่สงํ เสริมให๎นักศึกษาได๎รํวมจัดกิจกรรม
กับท๎องถิ่นหรือชุมชนที่นักศึกษาได๎ดาเนินการสารวจ ติดตํอประสานงานและ
ออกแบบกิจกรรมที่มีสํวนชํวยในการพัฒนาชุมชนด๎วยตนเอง และยังถือเป็นการ
สร๎างสัมพันธไมตรีอันดีระหวํางหมาวิทยาลัยและชุมชน
- กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ เชํน กิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น๎อง ทํองเที่ยวโรงแรมและ
บายศรีสูํขวัญน๎องใหมํ” โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจบริการ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
และระดับโปรแกรม
- กิจกรรมการเตรียมศักยภาพการแขํงขันเทคโนโลยีสารสนเทศ “โครงการใช๎
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และ Macro media flash เพื่อการเรียนการสอน”
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู๎ด๎านทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อให๎นักศึกษา โดยจัดการอบรมระหวําง
วันที่ 2 มิ.ย. 2558 – 4 ส.ค. 2558 ระยะเวลา 2 วัน แกํนักศึกษาทุกโปรแกรม
วิชา

วจก 1.6(8) รายงานสรุป
กิจกรรมพี่น๎องสัมพันธ์
วจก 1.6(9) รายงานสรุป
กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
และกรรมการนักศึกษา
วจก 1.6(10) รายงานสรุป
กิจกรรมกีฬาวิทยาการจัดการ
วจก 1.6(11) รายงานสรุป
กิจกรรม“ทํองเที่ยวสานสัมพันธ์
ปันน้าใจสูํชุมชน”

วจก 1.6(12) รายงานสรุป
กิจกรรม“สานสัมพันธ์พี่น๎อง
ทํองเที่ยวโรงแรมและบายศรีสูํ
ขวัญน๎องใหมํ”
วจก 1.6(13) รายงานสรุปผล
กิจกรรมการเตรียมศักยภาพการ
แขํงขันเทคโนโลยีสารสนเทศ
“โครงการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS และ Macro media flash
เพื่อการเรียนการสอน”
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จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการให๎ความสาคัญแกํการให๎ความรู๎และทักษะที่เกี่ยวข๎องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม “การอบรมการประกัน
คุณภาพสาหรับศึกษา” ให๎แกํนักศึกษาแกนนาและตัวแทนนักศึกษาทุกหลักสูตร
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ณ ห๎องประชุม 13.12 คณะวิทยาการจัดการ
วิทยากรโดย อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์ ผู๎ชํวยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ เป็นการสร๎างความเข๎าใจระบบงานประกัน
คุณภาพ มุํงเน๎นให๎นักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนวิธีการเขียนข๎อเสนอโครงการของนักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม โดยกาหนดให๎มีการสรุปผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมทุก
กิจกรรม โดยมีผู๎กากับตัวชี้วัดกิจกรรมและคณบดีเป็นผู๎รับทราบการรายงานผล
กิจกรรม
ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคิดเป็น
ร๎อยละ 100
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนา
นักศึกษา
คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได๎ นาผลการประเมินตามตัวบํงชี้ ที่
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2557 เข๎าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานด๎านการพัฒนานักศึกษา

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

4

5 ข๎อ

4

วจก 1.6(14) รายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรมการอบรมการ
ประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา

วจก 1.6(15) รายงานสรุปผล
การดาเนินกิจกรรม

วจก 1.6(16) สรุปผลการ
ประเมินแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
วจก.1.6(17) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการ วันที่ 5 ส.ค. 58

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- กิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาบางกิจกรรม ขาดการมีสํวนรํวมของนักศึกษา และไมํได๎รับความ
รํวมมือจากนักศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎
- นักศึกษาไมํนาความรู๎หรือทักษะที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมกิจกรรมไปปรับใช๎ในการเรียน ซึ่งทาให๎การจัดกิจกรรมไมํบรรลุเป้าหมายด๎าน
การพัฒนาทักษะทางปัญญา
- การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนการดาเนินงานมีความไมํเหมาะสมในบางกิจกรรม เชํน ระยะเวลาและชํวงเวลาในการจัด
กิจกรรม หรือการจัดกิจกรรมกระทบตํอการจัดการเรียนการสอน บางกิจกรรมไมํเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 086-6537007

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผศ.สุภาวดี มณีเนตร
ดร.อัญรัตน์ วิเชียร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ

โทรศัพท์ 089-4251049
081-9760098
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดาเนินงาน

1 มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะได๎ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่ส ามารถ
นาไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ โดยสามารถเข๎าสูํ
ระบบได๎ที่ www.fms.nrru.ac.th/researchซึ่งระบบประกอบด๎วยเมนูยํอยตําง ๆ
ได๎แกํ คณะทางานยุทธศาสตร์ด๎านการวิจัย หลักเกณฑ์การขอรับทุนแบบฟอร์ม
งานวิจัย เอกสารตีพิมพ์เผยแพรํ การสืบค๎นงานวิ จัยกิจ กรรมการวิจัย และการ
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย เป็นต๎น

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือ
ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
- ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุม วิ ช าการ การจั ด แสดงงานสร้า งสรรค์ การจั ด ให้มี ศ าสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
คณะได๎สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ ดังนี้
1. มีหนํวยวิจัย คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท๎องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จานวน 1 แหํง ตั้งอยูํที่อาคาร 13 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. คณะได๎จัดทาแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยูํใน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท๎องถิ่น นอกจากนี้ยังมีแหลํงค๎นคว๎าสาคัญ คือ สานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. คณะได๎ทาสิ่ง อานวยความสะดวกในการวิจัย โดยได๎ จัดทา “คูํมือบริหาร

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

เอกสารหลักฐาน
วจก.2.1(1)ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัย ซึ่งเข๎าถึงได๎ที่
www.fms.nrru.ac.th/research

วจก.2.1(2)รายงานผลการ
ดาเนินงานของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาธุรกิจท๎องถิ่น ประจาปี
พ.ศ. 2557
วจก.2.1(3) ภาพประกอบ
แหลํงข๎อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์
วจก.2.1(4) คูํมือบริหารจัดการ
งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. 2558
วจก.2.1(5)เอกสารประกอบการ
จัดประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี
2557 “บทบาทของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับใช๎สังคม.....จุดเปลี่ยน
ประเทศสังคมไทย”
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จัดการงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจาปี
การศึกษา 2558” อนึ่ง ในสํวนของการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร๎างสรรค์ เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห๎องปฏิบัติการ เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัย
4. คณะได๎จัดทากิจกรรมที่สํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ด๎วยการจัด การ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557 “บทบาทของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม.....จุดเปลี่ยนประเทศสังคมไทย ”โดยความรํวมมือ
กับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และภาคีเครือขํายในพื้นที่จังหวัด
นครราชสี ม าวั น อั ง คารที่ 19 สิ ง หาคม 2557ณ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะได๎จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให๎กับคณาจารย์ในคณะวิทยาการ
จัดการ โดยกาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.
2557 ในหน๎าที่ 87 กิจกรรมที่ 1 สํงเสริมการวิจัยทุกโปรแกรมวิชา โครงการที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยโดยคณาจารย์ได๎รับทุนสนับสนุนใน
ด๎านงานวิ จัยเชิง บู ร ณาการ จ านวน 10 โครงการ ๆ ละ 40,000 บาท รวม
จานวนเงินทั้งหมด 400,000 บาท ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานของผลิตภั ณฑ์ ชุมชนตาบลมะเกลือ ใหมํ
อาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยรศ.เบญจมาศอภิสิทธิ์ภิญโญ
2. แนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การบริหารสํวนตาบลมะเกลือ
ใหมํอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดยผศ.นุชตรียาผลพานิชย์
3. แนวทางการลดคําใช๎จํายการจัดงานฌาปณกิจของชุมชนมะเกลื อใหมํอาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยรศ.เนตรชนกคงทน
4. การขยายผลการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการดาเนิน
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมาโดยผศ.สุภาวดีมณีเนตร
5. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการองค์การบริหาร
สํวนตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดย
ดร.จิรศักดิ์ศิริรัตนพล
6. แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนินจังหวัด
นครราชสีมาโดยอาจารย์อิศริย์เดชตานนท์
7. การศึกษาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาในการบริหารงานของธนาคารชุมชน
บ๎านมะเกลือใหมํหมูํที่ 1 ตาบลมะเกลือใหมํ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โดยอาจารย์ธวัญรัตน์ประจันตะเสน และ อาจารย์ชลิตาแควกลาง
8. การสร๎างตราสินค๎าโรงสีข๎าวชุมชนตาบลมะเกลือใหมํ อาเภอสูงเนินจังหวัด
นครราชสีมาโดยอาจารย์สุจิตรา จาปาศรี และอาจารย์กนกบุญศักดิ์
9. การศึกษาเพื่ อพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวที่ไ ร๎ความเรํงรีบเพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูง เนิน
จังหวัดนครราชสีมาโดย อาจารย์จุฑาทิพย์สุทธิเทพ
10. การศึกษาการสร๎างต๎นแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา โดยอาจารย์ปรายตาพรหมเสน
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

วจก.2.1(6) แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะ
วิทยาการจัดการ และ
วจก.2.1(7) ประกาศคณะ
วิทยาการจัดการ
เรื่องให๎ทุนอุดหนุนการวิจัย
สาหรับบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาลงวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

วจก.2.1(8)ประกาศมหาวิทยา
วิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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มหาวิทยาลัยได๎จัดทาประกาศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนคําตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจํายทุนสนับสนุนไปนาเสนอผลงานวิ จัย
ระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. 2558 และมีคณาจารย์ค ณะวิทยาการจัดการ
ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 8 ทําน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เรื่องให๎ทุนสนับสนุนไปนาเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติลง
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ
4. อาจารย์บุญตา วัฒนวานิชย์กุล
5. อาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
6. อาจารย์โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ
7. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศศิธร นิธิปรีชา
8. อาจารย์นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์
มีการพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์แ ละนั กวิจัย มีการสร้า งขวั ญ และก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
คณะได๎มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด๎วยการจัดกิจกรรมการอบรมในหัวข๎อ
“กระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนด๎ วยการใช๎ วิ จั ยเป็ นฐาน ( Research Based
Learning: RBL) ระหวํ า งเดื อ นธั นวาคม 2557 ถึ งเดื อ นพฤษภาคม 2558 และ
กิจกรรมหนุนเสริมวิจัย ระหวํางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 พร๎อมทั้งได๎ยกยํองอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเดํน จานวน 2 ทําน คือ
อาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ และดร.ณัฏฐินี ทองดี โดยมอบรางวัลดังกลําวใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน
คําตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ พ.ศ. 2556 และ
วจก.2.1(9) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตรา
การจํายทุนสนับสนุนไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติ พ.ศ. 2558
วจก.2.1(10) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่องให๎ทุนสนับสนุนไปนาเสนอ
บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
วจก.2.1(11) เอกสาร
ประกอบการจัดอบรมในหัวข๎อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ด๎วยการใช๎วิจัยเป็นฐาน (Research
Based Learning: RBL)

วจก.2.1(12) รายงานผลการจัด
กิจกรรมหนุนเสริมการวิจัย
วจก.2.1(13) เอกสาร และ
ภาพประกอบการมอบโลํหร์ างวัล
นักวิจัยดีเดํนคณะวิทยาการ
จัดการ ประจาปี พ.ศ. 2557
วจก.2.1(14) คูํมือบริหารจัดการ
งานวิ จั ย คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. 2557
วจก.2.1(15) เอกสาร
ประกอบการขอจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ของอาจารย์โชติมา ไชย
วงศ์เกียรติ

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะได๎จัดทาระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์งานวิจัยของคณาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ โดยปรากฎในคูํมือบริหารจัดการงานวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพ.ศ. 2557และได๎ดาเนินการตามคูํมือ
ดังกลําว โดยมีอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ทําน คืออาจารย์
โชติมา ไชยวงศ์เกียรติได๎รับการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานสร๎างสรรค์
ใน
รูปแบบลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรมจานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ผลงาน Business Plan “Thai Silk Tourism Village”
2. ผลงาน IMC Plan “นครมื้อค่า เส๎นทางธรรมชาติ สูํดินแดนอารยธรรม”
3. ผลงาน Business Plan “อารยธรรมคนอีสาน ตานานวิถีชุมชน”
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
6 ข๎อ
6 ข๎อ
5
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 086-6537007

ผู้จัดเก็บข้อมูล ผศ.สุภาวดี มณีเนตร
โทรศัพท์ 089-4251049
ดร.อัญรัตน์ วิเชียร
081-9760098
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินตํอจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหวําง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท
ขึ้นไปตํอคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท
ขึ้นไปตํอคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท
ขึ้นไปตํอคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได๎
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได๎ในระดับคณะ = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในคณะ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวน
จานวนเงิน
อาจารย์
สนับสนุน
หลักสูตร
ที่
ประจาและ
งานวิจัยฯ
(1)
นักวิจัย
ภายใน
(2)
(3)
ระดับปริญญาตรี
8
944,000
1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
9
61,000
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
12
47,000
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.
4
47,000
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร

จานวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ
ภายนอก
(4)

รวมจานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก
(3) + (4) = (5)

150,000
-

1,094,000
61,000
47,000

-

47,000

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน๎า 24

5.

12
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
2,317,000
จัดการ
6.
7
157,500
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
7.
9
502,500
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและ ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว
8.
9
233,000
บัญชีบัณฑิต
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต
11
670,000
ระดับปริญญาโท
5
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
1. 86
รวม
4,979,000
สัดส่วนจานวนเงินวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย (5)/(2)
คะแนนที่ได้
ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

40,000

73,244.19

5

หลักฐานอ้างอิง
หมายเล
ข
รายชื่ออาจารย์
เอกสาร
1
ผศ.เนตรชนก คงทน
2

อ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์

2.1

อ.ชิตวรา บรรจงปรุ

2.2

อ.สุภาพร ลักษมีธนสาร

2.3

ดร.สุวรรณา เตชะธีระ
ปรีดา
ผศ.เนตรชนก คงทน

3

130,000

1,987,000

-

157,500

-

502,500

-

233,000
670,000

1,040,000
-

1,040,000
-

1,320,000

6,299,000
73,244.19
5

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมโคราชเพื่อเสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
กรณีศึกษา : กลุํมทอผ๎าไหมบ๎านแฝก-โนนสาราญ อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการจัดการความรู๎ระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อยํางยั่งยืนจากการขับเคลื่อนภารกิจการ
วิจัยและบริการวิชาการแกํท๎องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการ
วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการเสริมสร๎างศักยภาพ
ทางการแขํงขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โครงการวิจัยย่อยที่ 2การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โครงการวิจัยย่อยที่ 3การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมการพัฒอ.ุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนเครือขํายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โครงการวิจัยย่อยที่ 2สร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข๎าวหอมมะลิทุํง
สัมฤทธิ์ผํานการสื่อสารการตลาดสูํตลาดอาเซียน
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4

ผศ.สุภาวดี มณีเนตร

5

ผศ.เอกราช หนูแก๎ว

6

ดร.ณัฏฐินีทองดี

7

รศ.ชคัตตรัยรยะสวัสดิ์

7.1

รศ.ชคัตตรัยรยะสวัสดิ์

7.2

ผศ.ดร.สุวิมลตั้ง
ประเสริฐ
อ.ปรายตา พรหมเสน

วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
การรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การสร๎างฐานการเรียนรูภ๎ ูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณีศึกษา อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนากลไกทางการตลาดของเครือขําย
วิสาหกิจการทํองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน

7.4

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์
ภิญโญ

แผนงานวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู๎การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อกาหนด
กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนคราชสีมาอยํางยั่งยืนด๎วยฐานทรัพยากร 4 ประการ
โครงการวิจัยย่อยที่ 1กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตาบล
มะเกลือใหมํอาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอยํางยั่งยืนด๎วยกระบวนการแบบมีสํวน
รํวม
โครงการวิจัยย่อยที่ 2การเสริมสร๎างศักยภาพผู๎นาชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาอยํางยั่งยืนด๎วยกระบวนการแบบมีสํวนรํวม
โครงการวิจัยย่อยที่ 3การจัดการเส๎นทางการทํองเที่ยวเพื่อสํงเสริมการพัฒนาพื้นที่
ตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอยํางยั่งยืนด๎วยกระบวนการแบบมี
สํวนรํวม
โครงการวิจัยย่อยที่ 4การศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตาบล
มะเกลือใหมํอาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8

ผศ.กนกวรรณ วุฒิกนก
กาญจน์

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีของสานักงานบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

9

อ.อิศริย์เดชตานนท์

9.1

อ.นพดลเพิ่มสมบูรณ์

9.2

ผศ.ศศิธร นิธิปรีชา

9.3

อ.ชิดชนก ปรีชานันท์

9.4

อ.สุจิตรา จาปาศรี

9.5

อ.กนก บุญศักดิ์

แผนงานวิจัย :การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการวิจัย
โครงการยํอย 1 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการยํอย 2 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
โครงการยํอย 3 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
โครงการยํอย 4 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการตลาดทางตรง
โครงการยํอย 5 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการสื่อสารทางการตลาด

7.3
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9.6

อ.วันวิสาข์ ธรรมวิชา

โครงการยํอย 6 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการธนาคารพาณิชย์

9.7

อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม

9.8

อ.เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน

9.9

อ.สุภาพร ล้าวรรณวงศ์

9.10

รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง

9.11

อ.ปนัดดา บุญพาวัฒนา

9.12

อ.ขวัญอิสรา ภูมิศิริ
ไพบูลย์

9.13

ผศ.วัชราภรณ์ ธิโสภา

10

อ.ชิดชนก ปรีชานันท์

11

อ.ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้ม
สกุล
ดร.อัญรัตน์ วิเชียร

โครงการยํอย 7 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาโครงสร๎างข๎อมูล
โครงการยํอย 8 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการโฆษณาและพฤติกรรมผู๎บริโภค
โครงการยํอย 9 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาพฤติกรรมนักทํองเที่ยว
โครงการยํอย 10 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
โครงการยํอย 11 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาหลักการบัญชี
โครงการยํอย 12 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการมาตรฐานและคุณภาพในงานบริการ
โครงการยํอย 13 : การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
การวิจัย : กรณีศึกษารายวิชาการจัดการราคา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพื่อการพัฒนาวิทยากรกระบวนการสาหรับ
เจ๎าหน๎าที่เทศบาลตาบลรังกาใหญํ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขับเคลื่อนสูํ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานข๎าวจังหวัดนครราชสีมา : สถานการณ์ปัจจุบันความ
เชื่อมโยง ปัญหา และแนวทางการพัฒนา
กระบวนการมีสํวนรํวมในการลดต๎นทุนการผลิตข๎าวเพื่อเพิ่มรายได๎ของกลุํมเกษตรกร
ตาบลหินดาด อาเภอห๎วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลมะเกลือใหมํ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การบริหารสํวนตาบลมะเกลือใหมํอาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการลดคําใช๎จํายการจัดงานฌาปณกิจของชุมชนมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
การขยายผลการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

12
13
14

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์
ภิญโญ
ผศ.นุชตรียา ผลพานิชย์

15

รศ.เนตรชนก คงทน

16

ผศ.สุภาวดี มณีเนตร
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17

ดร.จิรศักดิ์ศริ ิรัตนพล

18

อ.อิศริย์ เดชตานนท์

19

อ.ธวัญรัตน์ ประจันตะ
เสนและ อ.ชลิตา แคว
กลาง
อ.สุจิตรา จาปาศรี และ
อ. กนก บุญศักดิ์
อ.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ

20
21
22
23

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการองค์การบริหารสํวนตาบล
มะเกลือใหมํอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาในการบริหารงานของธนาคารชุมชนบ๎านมะเกลือ
ใหมํหมูํที่ ๑ ตาบลมะเกลือใหมํ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การสร๎างตราสินค๎าโรงสีข๎าวชุมชนตาบลมะเกลือใหมํ อาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวที่ไร๎ความเรํงรีบเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
ชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
อ.ปรายตา พรหมเสน การศึกษาการสร๎างต๎นแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ตาบลมะเกลือใหมํอาเภอสูงเนินจังหวัด
นครราชสีมา
ผศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชา โครงการพัฒนาการรวมกลุํมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Cluster) กิจกรรมการพัฒนา
ธาร และ ผศ.ดร.สุธาสินี
ผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมและการผลิตสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่ง
โพธิ์ชาธาร
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557

24

ผศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชา โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมสูํมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธาร และ ผศ.ดร.สุธาสินี ไหมให๎ได๎มาตรฐาน (มผช.)
โพธิ์ชาธาร

25

ผศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ โครงการบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สูํการตลาดเชิงพานิชย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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องค์ประกอบที่ 2การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 086-6537007

ผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์ 089-4251049
ผศ. สุภาวดี มณีเนตร
081-9760098
ดร. อัญรัตน์ วิเชียร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5
เกณฑ์แบํงกลุํมตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30
ขึ้นไป
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว๎เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร๎อยละ 30
ขึ้นไป
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว๎เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร๎อยละ 20
ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนัก

ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได๎

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลงานทางวิชาการ
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
(1)
(2)
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิ ช าการระดับ นานาชาติ หรือใน

จานวนผลงาน ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(3)
(1) X (3)
7

1.4

10

4.0
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วารสารวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิ มพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI (กลุํมที่ 2)
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาวํ า ด๎ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
8
8
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิ มพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล ระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วํา
ด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิช าการรับใช๎สัง คมที่ ได๎ก ารประเมิน ผํานเกณฑ์การขอ
ตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
- ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดาเนินการ
- ผลงานค๎ น พบพั น ธุ์พื ช พัน ธุ์ สั ต ว์ ที่ ค๎ นพบใหมํ แ ละได๎ รั บการจด
ทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอตาแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผํานการพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎นามาขอรับการประเมินตาแหนํงทาง
วิชาการ
26
13.2
ผลรวมถ่วงน้าหนัก
การสํงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให๎นาเสนอในการประชุมวิชาการต๎องสํงเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได๎รับการตอบรับ
และตีพิมพ์แล๎ว การตีพิมพ์ต๎องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยูํในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได๎
ผลงานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
(1)
(2)
0.20
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํส าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
0.60
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ

จานวนผลงาน
(3)

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1X3)

-

-

-

-
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งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ
1.00
งานสร๎ า งสรรค์ ที่ ไ ด๎ รั บ การเผยแพรํ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียน/นานาชาติ
ผลรวมถ่วงน้าหนัก
ผลงานสร๎างสรรค์ทุกชิ้นต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมํน๎อยกวํา 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสภาบันรํวม
พิจารณาด๎วย
ผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ เปิดการเรียนการสอนจานวนทั้งสิ้น 12 หลักสูตร มีอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด 86 คน
มีร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการและหรืองานสร๎างสรรค์ เทํากับ 15.58 (มาจาก 13.4*100/86) คิดเป็นคะแนน เทํากับ
3.90

0.80

เป้าหมายการดาเนินงาน
ร๎อยละ 10
หลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเจ๎าของผลงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ร๎อยละ 15.58

3.90

ชื่อผลงาน

วัน/เดือน/ปี
ที่แสดงผล
งาน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
บรรลุ
ชื่อวารสาร/หนํวยงานที่นาเสนอ
ผลงานหรือรับรองผลงาน

คํา
น้าหนัก

1

รศ.ชคัตตรัยรยะสวัสดิ์

บทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา โฮมสเตย์บ๎านธาร
ปราสาท อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา"

19-ส.ค.-57

การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557
"บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม..จุด
เปลี่ยนประเทศสังคมไทย"

0.2

2

ผศ.เอกรัตน์เอกศาสตร์

บทความวิจัยเรื่อง "การศึกษาความเหมาะสมใน
การพัฒนาธุรกิจแพะในจังหวัดนครราชสีมา"

22-ส.ค.-57

การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557
"บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม..จุด
เปลี่ยนประเทศสังคมไทย"

0.2

3

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
และนิวัติ กุลศุภโชติ

บทความวิจัยเรื่อง "ศึกษาแนวทางการ
ดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ผลิตปุ๋ย บ๎าน
ใหมํสันติตาบลมะเกลือใหมํ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา"

20-ส.ค.-57

การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557
"บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม..จุด
เปลี่ยนประเทศสังคมไทย"

0.2

4

ดร.ณัฏฐินีทองดี

บทความวิจัยเรื่อง "The Study of Thai
Tourist behavior and needs of tourism
interpretation management within
cultural heritage site at Tha-Sawang silk
villages, Surin Province."

21-ส.ค.-57

การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557
"บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม..จุด
เปลี่ยนประเทศสังคมไทย"

0.2

5

ผศ.ดร.สุวิมลตั้งประเสริฐ

บทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาภาวะผู๎นา
องค์การในศตวรรษที่ 21: แนวคิด ทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช๎"

21-ส.ค.-57

การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557
"บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม..จุด
เปลี่ยนประเทศสังคมไทย"

0.2
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6

อ.นพดลเพิ่มสมบูรณ์

บทความวิจัยเรื่อง "การศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคนิคการสอนแนะสาหรับการเรียน
การสอนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ"

22-ส.ค.-57

การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557
"บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม..จุด
เปลี่ยนประเทศสังคมไทย"

0.2

7

ผศ.เมตตาดีเจริญ

บทความวิจัยเรื่อง "The Transfer of Local
Wisdom: Bamboo Woven Handicraft
Product of Jandum Village, Non Sung
District, NakhonRatchasima Province."

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

8

ผศ.เนตรชนกคงทน

บทความวิจัยเรื่อง "Community
Participation in Good Agriculture Practice
in Rice to Strengthen the Food Stability
and Increase Family's Income under
Sufficiency Economy Philosophy: A Case
Study of the Agriculturists at
KhukadSubdistrict, Khong District,
NakhonRatchasima Province."

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

9

ผศ.ศศิธรนิธิปรีชา

บทความวิจัยเรื่อง "The Role in Local
Development of the Elderly Thai-Yuan
Sikhio Cast Studyy of Ban-Nua
community, Sikhio District
NakhonRatchasima, Thailand."

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

10

ผศ.ดร.สุวิมลตั้งประเสริฐ

บทความวิจัยเรื่อง "A Sustainable
Development of Agro-Tourism Human
Resource in NakhonRatchasima under
Sufficiency Economy Philosophy."

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

11

อ.ทวีวัชระเกียรติศักดิ์

บทความวิจัยเรื่อง "An Integrative Research
Program for the Development of PhoJantheePrathumpha Sufficiency
Economy Learning Center, Ban Nonrang,
Chum Phuang District,
NakhonRatchasima Province."

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

12

อ.โชติมาไชยวงศ์เกียรติ

บทความวิจัยเรื่อง "Development of a
quality assurance model for ThaiJasmine rice supply chain."

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

13

อ.นพอนันต์กาญจนวัฒนา
วงศ์

บทความวิจัยเรื่อง "The Marketing Mix and
Demography Factors Affecting The
Decision to Purchase A Residence in The
Housing Project in Muang District,
NakhonRatchasima."

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

14

ดร.ยุทธกรฤทธิ์ไธสง

บทความวิจัยเรื่อง "Sources of sustainable
competitive advantage: the case of ricemilling firms." Ritthaisong, Y., Johri, L. M.
&Speece, M. (2014).

Thailand. British Food Journal, 116 (2),
272 – 291

1

15

รศ.เนตรชนกคงทน

ตาราเรื่อง "การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์"

ขอตาแหนํงวิชาการ

1

16

รศ.กรองทิพย์ชัยชาญ

ตาราเรื่อง "เศรษฐศาสตร์เกษตร"

ขอตาแหนํงวิชาการ

1

17

ผศ.ปณพักตร์พงษ์พุทธรักษ์

ตาราเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทางาน"

ขอตาแหนํงวิชาการ

1

2014
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18

ผศ.สุชีราธนาวุฒิ

ตาราเรื่อง "การประกันภัย"

19

ดร.เมธีทองดี

บทความวิจัยเรื่อง "Adaptive Locally Linear
Embedding for Multiview Face
Hallucination."

20

ผศ.ดร.สุธานันธ์โพธิ์ชาธาร
และ ผศ.ดร.สุธาสินีโพธิ์ชา
ธาร

21

30 กันยายน
2557
2014

ขอตาแหนํงวิชาการ

1

Journal of Applied Sciences, Volumn
9, Issue 7, Page: 443-451, 2014

1

โครงการพัฒนาการรวมกลุํมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม(Cluster) กิจกรรมการพัฒนาผลิต
ภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมและ
การผลิตสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปเพื่อสุขภาพ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2557

ผลงานวิจัยที่หนํวยงานระดับชาติวําจ๎างให๎
ดาเนินการ

1

ผศ.ดร.สุธานันธ์โพธิ์ชาธาร
และ ผศ.ดร.สุธาสินีโพธิ์ชา
ธาร

โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมสูํ
มาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
ให๎ได๎มาตรฐาน (มผช.)

ผลงานวิจัยที่หนํวยงานระดับชาติวําจ๎างให๎
ดาเนินการ

1

22

อ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ และ
อ.สุภาพร ลักษมีธนสาร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม การสร๎าง
ความเป็นเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชน โดย
การพัฒนากลุํมอาชีพ ในพื้นที่องค์การบริหาร
สํวนตาบลพลสงคราม อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

21-ส.ค.-57

การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2557
"บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม..จุด
เปลี่ยนประเทศสังคมไทย"

0.2

23

อ.บุญตา วัฒนาวานิชกุล
และคณะ

บทความวิจัยเรื่อง “Roles of women in
Public Health Communication”

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

24

อ.วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์,
อ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, อ.สุ
ชาติ พิมพ์พันธุ์ และ คณะ

บทความวิจัยเรื่อง “A Study for the
Development of a Local Learning Center
for Pre-historic Archaeological Site at
Ban Non Wat, PholSongkram Sub-district,
Non Sung District, NakhonRatchasima
Province

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014

0.4

25

ผศ.วาสนา ภานุรักษ์ และ
รศ.เนตรชนก คงทน

บทความวิจัยเรื่อง “Integration Research
Program for Developing Community
Sufficiency Economy of Learning Center,
Ban Butai, Bauyai District,
NakhonRatchasima Province.

26-29
กันยายน
2557

Rev. Integr.Bus.Econ.Res. Vol 3 (NRRU)
/ The SIBR RDI-NRRU Hong Kong
Conference 2014
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องค์ประกอบที่ 3การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์สุจิตรา จาปาศรี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ

โทรศัพท์ 086-6537007
โทรศัพท์ 089-5784318
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดาเนินงาน
1 จั ดท าแผนการบริ การวิ ช าการประจาปีที่ ส อดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของ

สังคมและกาหนดตัว บ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะได๎จัดทาแผนบริการวิชาการ ภายใต๎ชื่อ “แผนการบริการวิช าการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจ าปีการศึกษา พ.ศ.
2557” โดยผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 และผํานการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์

จากการบริการวิชาการเพื่อ ให้เ กิดผลต่อ การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม
คณะได๎ดาเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผนบริการวิชาการฯ
จานวน 5 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาสูํตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. กิจกรรม Walk Rally เพื่อการบริการวิชาการ
3. กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม
4. กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อชี้นา ป้องกัน หรือแก๎ปัญหาสังคมด๎านการ
น๎อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อชี้นา ป้องกัน หรือแก๎ปัญหาสังคมด๎าน
เศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ในแตํละกิจกรรมได๎มีการจัดทาแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 2 สํวน คือแผนการนาไปใช๎ประโยชน์สาหรับชุมชน หรือสังคม และ
แผนการนาไปใช๎ประโยชน์สาหรับคณะวิทยาการจัดการ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

เอกสารหลักฐาน
วจก.3.1(1) แผนการบริ ก าร
วิช าการ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจ าปี การศึก ษา พ.ศ. 2557
จานวน 1 ฉบับ

เอกสารรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม จานวน 5 ฉบับ คือ
วจก.3.1(2). รายงานผลกิจกรรม
การบริการวิชาการเพื่อบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาสูํตลาดเชิง
พาณิชย์เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
วจก.3.1(3)รายงานผลกิจกรรม
Walk Rally เพื่อการบริการ
วิชาการ
วจก.3.1(4)รายงานผลกิจกรรม
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของสังคม
วจก.3.1(5)รายงานผลกิจกรรม
การบริการวิชาการเพื่อชี้นา
ป้องกัน หรือแก๎ปัญหาสังคมด๎าน
การน๎อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วจก.3.1(6)รายงานผลกิจกรรม
การบริการวิชาการเพื่อชี้นา
ป้องกัน หรือแก๎ปัญหาสังคมด๎าน
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เศรษฐกิจ


3



4



5

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีหนึ่งโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 ทุกโครงการ คือ โครงการที่บริการ
แบบให๎เปลําทั้งหมด
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะได๎ประเมินผลความสาเร็จตามตัวบํงชี้ของ “แผนการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจ าปีการศึกษา พ.ศ.
2557”และได๎ น าเสนอตํ อ คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ด การ
เพื่อพิจ ารณาเมื่อวันที่ 5 สิง หาคม พ.ศ. 2558 โดยในสํวนของกิ จ กรรมการ
บริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสูํ
ตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มี
เป้าหมายหลัก คือการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ประกอบการ OTOP
นาผลการประเมิ น ตามข้ อ 4 มาปรั บ ปรุง แผนหรื อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
วิชาการสังคม
คณะได๎นาผลการประเมินตามข๎อที่ 4 มาปรับปรุงการให๎บริการวิชาการแกํสังคม
ในรูปแบบของ “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา” ในสํวนยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด๎านวิทยาการ
การจัดการที่ตอบสนองความต๎องการของสัง คม โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 15
กันยายน 2558 อนึ่ง ได๎มีการตํอยอดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสูํตลาดเชิงพาณิช ย์เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตํอเนื่องจากการฝึกอบรมในภาคทฤษฏี คือ
การดาเนินการในภาคปฏิบัติกับผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งผลที่ได๎ คือ
ผู๎ประกอบการได๎รับการจัดทาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์

วจก.3.1(7)เอกสารรายงานผล
การด าเนิ น กิ จ กรรม จ านวน 5
ฉบับ
วจ ก.3.1(8)เอกส าร ผ ล กา ร
ดาเนิน งานตามแผนการบริ ก าร
วิช าการ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2557

วจก.3.1(9)แผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริ ก ารวิ ช าการด๎ า น
วิทยาการการจัดการที่ตอบสนอง
ความต๎องการของสังคม

OTOP
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คณะต้องมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
วจก.3.1(10)เอกสารการจั ด ท า
คณะวิทยาการจัดการ ได๎รํวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการจัดทา “โครงการจั ด ท าและรวบรวม
“โครงการจัดทาและรวบรวมผลงานภารกิจงานบริการวิชาการสายรับใช๎สังคม” ผลงานภารกิจงานบริการวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมผลงานภารกิจงานบริการวิชาการสาย ส า ย รั บ ใ ช๎ สั ง ค ม ” แ ล ะ
รับใช๎สัง คมในการประชาสัมพันธ์และการเผยแพรํผ ลงานอยํางมีประสิทธิภาพ ภาพประกอบการจัดโครงการ
โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ พื้นที่ชุมชนสหกรณ์เคหะ
นิเวศวิถีพอเพียงนครราชสีมา หมูํที่ 18 บ๎านล าโพง ตาบลพุดซา อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
6 ข๎อ
5 ข๎อ
4
บรรลุ
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์วันวิสาข์ ธรรมวิชา
อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3-4 ข๎อ

โทรศัพท์ 089-128-1675
โทรศัพท์ 081-2066626
083-7405626
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดาเนินงาน
1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิ ท ยาการจั ด การได๎ ก าหนดผู๎ รั บ ผิ ด ชอบในการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม โดยการแตํงตั้งคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
กากับดูแล ควบคุมการจัดกิจกรรม ประสานงานและติดตามผลการดาเนินกิจกรรม
ตลอดจนดาเนินงานอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อให๎การดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการให๎เป็นไปตามแผนที่กาหนดขึ้น
2 จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด

ความส าเร็ จ ตามวัต ถุ ประสงค์ ของแผน รวมทั้ง จั ดสรรงบประมาณเพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะวิ ท ยาการจั ด การได๎ มี ก ารประชุ ม จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นวั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2556 โดยผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎มีการทบทวนกรอบการดาเนินงานของ
คณะกาหนดเป้าหมายโดยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ดังกลําว ได๎รํวมกันกาหนดตัว
บํงชี้ที่เหมาะสมเพื่อวัดความสาเร็จของแผนและในการจัดแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จึงได๎มีการจัดทาแผนสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และมี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สํ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ เผยแพรํ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม
3 กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการได๎มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนทานุบารุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยการจั ดประชุม คณะกรรมการท านุ บารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 และแจ๎งที่ประชุมให๎รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อให๎แผนสาเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให๎เป็นไป
ตามแผนทานุบารุง ศิล ปะและวัฒนธรรมและตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได๎
กาหนดให๎สํงรายงานการดาเนินกิจกรรมภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมตํางๆ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข๎อ
เอกสารหลักฐาน
วจก.4.1(1) คาสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

วจก.4.1(2) แผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วจก.4.1(3) แผนทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
วจก.4.1(4) แผนงบประมาณปี
2557 -2558

วจก.4.1(5) บันทึกการประชุม
กรรมการด๎านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน วจก.4.1(6) รายงานสรุปผลการ
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ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
และกลยุทธ์
ป. 4.1 ก. 1

ป.4.1 ก. 2

ป. 4.1 ก. 3
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โครงการและกิจกรรม
1. โครงการส่งเสริม ทานุ
บารุงและอนุรักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่
- กิจกรรมสนุบสนุนการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของโปรแกรม
วิชา
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
- กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมโคราช
- กิจกรรมตักบาตร
พัฒนาจิตร
- กิจกรรมบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน
1. โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและท้องถิ่น
- กิจกรรมความร่วมมือ
กับภูมปิ ญ
ั หาท้องถิ่น
- กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นให้กบั
เครือข่ายตามบันทึก
ข้อตกลง

ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- จานวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม

1

- จานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่อ
ครั้ง
- จานวน
นักศึกษาที่เข้า
กิจกรรม
- จานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
- จานวน
นักศึกษาที่เข้า
กิจกรรม
- จานวน
เครือข่ายต่อปี
การศึกษา
- จานวนกิจกรรม
ที่จัดร่วมกับ
เครือข่าย
- จานวน
นักศึกษาที่เข้า
กิจกรรม

50

ผลการ
ดาเนินงาน

80
1
50
1
1
50

นาผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุง แผนหรื อ กิ จ กรรมด้ า นท านุ บารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได๎นาผลการประเมิน
ตามตัวบํงชี้ ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยโปรแกรมวิชาการจัดการได๎มี
การจัดกิจกรรมพี่น๎องสัมพันธ์ให๎แกํนักศึกษาเพื่อเป็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยมี วัตถุ ประสงค์ ในการรั กษาประเพณีที่ ดีง าม และปรับตั วในการใช๎ชี วิตใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได๎มีการดาเนินกิจกรรมโดยนาผลการจาก
ข๎อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมจากปีการศึกษา 2556 คือ นักศึกษาต๎องการให๎มี
รูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม
ในท๎องถิ่น เชํน นิมนต์พระมาเทศในหัวข๎อบัณฑิตการจัดการยุคใหมํหัวใจธรรมะ
และการทาบุญผ๎าป่าเพื่อปลูกฝั่งให๎นักศึกษารู๎จักการเป็นผู๎ให๎และเสียสละ เป็นต๎น
เผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
คณะวิทยาการจั ดการมี การจัด ทาชํองทางการเผยแพรํกิจ กรรมที่ค ณะจัดขึ้ น
รวมถึงกิจกรรมการการบริการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน
หลายชํองทางได๎แกํ
1.
2.
3.
4.

Website www.fms.nrru.ac.th
FMS News
FMS Channel

รายงานประจาปี

วจก.4.1(7) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการ วันที่ 5 ส.ค.
58

วจก.4.1(8)
-Website www.fms.nrru.ac.th
- FMS News
- FMS Channel

- รายงานประจาปี
- บอร์ ดประชาสั มพั น ธ์ใ นลิ ฟ ท์
และหน๎าลิฟท์ของคณะ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรมของคณะ
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5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟท์และหน๎าลิฟท์ของคณะ
6. บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของคณะ
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ก าหนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
5 ข๎อ
4 ข๎อ
3 คะแนน
ไมํบรรลุ
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การดาเนินงานคณะวิทยาการจัดการในการศึกษา 2557 ด๎านระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ผํานมาไมํพบ
อุปสรรคหรือปัญหาจากการดาเนินงาน ซึ่งในการดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้าประสงค์
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแล คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.อิศริย์ เดชตานนท์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ
3-4 ข๎อ

โทรศัพท์ 081-9558029
084-9832006
081-7608526
086-6537007
โทรศัพท์ 083-1001234
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข๎อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดาเนินงาน

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบั ติก ารประจ าปี ตามกรอบเวลาเพื่อ ให้ บรรลุ ผลตามตั ว บ่ งชี้ แ ละ
เป้า หมายของแผนกลยุท ธ์ แ ละเสนอผู้บริ ห ารระดับ สถาบันเพื่ อ พิจ ารณา
อนุมัติ
คณะวิทยาการจัดการได๎มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2561 (วจก.
5.1(1)) ขึ้นในปีการศึกษา 2557 ซึ่งได๎ปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 25532556 (วจก. 5.1(2)) โดยมี ก ระบวนการเริ่ ม ต๎ น จากการรั บ นโยบายจาก
คณะกรรมการประจาคณะ (วจก.5.1(3)) และเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
ทั้งจากภายในและภายนอกคณะ และได๎นาแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2557-2561
นาเสนอและได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2557 (วจก.5.1(4)) รวมทั้ง ได๎นาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
พ.ศ. 2557-2561 นาเสนอและได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (วจก.5.1(5))
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2557-2561 เป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะทั้ง
5 ด๎ า น คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ คณะได๎ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2557-2561 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี พ.ศ. 2557-2561 และแผนปฏิบัติ
การงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ค ณะได๎ มี ก าร
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
ตํอ คณะกรรมการประจ าคณะ (วจก. 5.1(6)) เพื่ อขอรั บค าชี้ แนะและนามา
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน และนาเสนอผลการดาเนินงานในรูปแบบของ
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 (วจก.5.1(7)) และด๎ว ยสภาพแวดล๎อมที่มีการ
เปลี่ย นแปลง คณะจึ ง จัด กิจ กรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติ การเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน 2558 ที่ได๎มีการทบทวนสภาพแวดล๎อม

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข๎อ
เอกสารหลักฐาน
วจก.5.1(1)
แผนยุทธศาสตร์คณะ ประจาปี
2557-2561
วจก.5.1(2)

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2556
วจก.5.1(3)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
2/2556 วันที่ 27 พ.ย. 56 หน๎า
5-10
วจก.5.1(4)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
3/2557 วันที่ 24 ก.ค. 57 หน๎า 510
วจก.5.1(5)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
4/2557 วันที่ 26 พ.ย. 57
หน๎า 4
วจก.5.1(6)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
2/2558 วันที่ 5 ส.ค. 58
วจก.5.1(7)
รายงานประจาปี 2557
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ภายในภายนอกคณะวิทยาการจัดการ ทิศทางการดาเนินงานของคณะในอนาคต
รวมทั้งโครงการ หรือกิจกรรมที่สนองตํอการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่ว นค่าใช้จ่า ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิท ธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
คณะวิทยาการจัดการได๎มีสํวนรํวมในการวิเคราะห์คําใช๎จํายตํอหัวของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของคณะ โดยมีการคิดงบประมาณที่จัดสรรให๎คณะ
ในการผลิตบัณฑิต และปันสํวนคําใช๎จํายของหนํวยงานสนับสนุนมาเป็นต๎นทุน
ในการผลิตนักศึกษา และเมื่อนามาเฉลี่ยตํอจานวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะทา
ให๎ต๎นทุนรายหัวของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเทํากับ 26,989.27 บาท วจก.

วจก.5.1(8)
รายงานการวิเคราะห์คําใช๎จํายตํอ
หัวนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

5.1(8)
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ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็น ผลจากการวิเ คราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะวิทยาการจัดการได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (วจก.
5.1(9)) และจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อรับผิดชอบงานด๎านบริหารความ
เสี่ยงของคณะ วจก.5.1(10) โดยมีคณบดีเป็นผู๎กากับติดตามการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได๎มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงในการดาเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ 5 ด๎าน และได๎นาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เสนอตํอคณะกรรมการประจาคณะ และได๎รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2558 (วจก.5.1(11))
จากผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 วจก.5.1(12) พบวําดาเนินการให๎ความเสี่ยงลดลงได๎ทุกกิจกรรม ยกเว๎น
กิจกรรมพี่เลี้ยงนักวิจัยที่ได๎มีการดาเนินการไปบางสํวนแตํยังไมํสมบูรณ์ และ
กิจกรรมการจัดทาปฏิทินการให๎บริการวิชาการ สาเหตุเกิดจากโปรแกรมวิชา
ตํางๆ ไมํสามารถกาหนดชํวงเวลา หัวข๎อในการให๎บริการทางวิชาการได๎แนํนอน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
คณบดี บ ริ ห ารงานด๎ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องคณะ
วิทยาการจัดการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ดังนี้
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มีผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมตํางๆ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด (วจก 5.1(13), วจก.5.1(14))
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
1) มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวบํงชี้ คํา
เป้าหมาย ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับหนํวยงานภาครัฐ (วจก.5.1(15))
2) มีกระบวนการวางแผนตั้งแตํต๎นปี โดยนาผลการประเมินผลการดาเนินงานปี
กํอนมาใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวางแผน (Plan) (วจก.5.1(15), วจก.5.1(16))
มีการดาเนินงานและเก็บบันทึกผลการดาเนิ นงานตลอดระยะเวลาในรอบปี
การศึกษา (Do) (วจก.5.1(14)) มีการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะในชํวงต๎นของปีการศึกษาถัดไป(ระหวํางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558)

วจก.5.1(9)
คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
วจก.5.1(10)
รายงานผลการควบคุมภายใน
ของคณะ
วจก.5.1(11)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
1/2558 วันที่ 11 มี.ค. 58 หน๎า 910

วจก.5.1(12)
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
วจก.5.1(13)
รายงานประจาปี 2557
วจก.5.1(14)
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
วจก.5.1(15)
แผนยุทธศาสตร์คณะ ประจาปี
2557
วจก.5.1(16)

แผนปฏิบัติงานงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะวิทยาการจัดการ
วจก.5.1(17)
กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
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(Check) (วจก.5.1(17), วจก.5.1(18) )) และมีการเตรียมการนาข๎อเสนอแนะและผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การด าเนิ น การมาวางแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ประจาปีการศึกษา 2557
การงบประมาณประจาตํอไป (Act)
วจก.5.1(18)
3) มีการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นในองค์กร โดยใช๎กระบวนการจัดการ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ความรู๎ ( Knowledge Management : KM) เพื่อนาไปสูํองค์กรแหํง การเรียนรู๎ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(Learning Organization) ได๎อยํางเป็นระบบ (วจก.5.1(19))
คณะวิทยาการจัดการ
4) มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะที่มุํงเน๎นการจัดการเรียน วจก.5.1(19)

การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น การบริการ
วิชาการแกํชุมชน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ
(วจก.5.1(15), วจก.5.1(16))
หลักตอบสนอง (Responsiveness)
มีการจัดการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษา ด๎วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามกรอบ
TQF ที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และตอบสนองตํอผู๎เรียนที่มีความแตกตํางและ
หลากหลาย (วจก.5.1(20)
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผู๎บริหารคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย
อยํางมีค วามรับผิดชอบ โดยกาหนดหน๎าที่บุค ลากรตามโครงสร๎างของคณะ
วิทยาการจัดการ และมีการกากับ ติดตาม ดูแล ให๎ข๎อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา
วจก.5.1(21)
หลักความโปร่งใส (Transparency)
การบริหารงานยึดกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับตามหลักราชการ ยึดหลักความถูกต๎อง
ตรวจสอบได๎
หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
การบริห ารคณะวิ ทยาการจัด การ มีก ารแตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการดาเนินงานด๎านอื่นๆ (วจก .5.1(22)) เพื่อเปิด
โอกาสให๎คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุ คคลภายนอก ได๎เข๎ามารํวมรับรู๎
เรียนรู๎ รํวมคิดแนวทางแก๎ไขปัญหา รํวมตัดสินใจ รํวมพัฒนา
หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
มี ก ารสนั บ สนุ น ให๎ บุ ค ลากรในคณะมี สํ ว นรํ ว มในการบริ ห ารจั ด การ โดย
มอบหมายหน๎ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานด๎ า นตํ า งๆ ให๎ แ กํ ร องคณบดี และ
บุคลากรสายสนับสนุน (วจก.5.1(23)) มีการมอบให๎รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ ลงนามใบสํงระดับคะแนนแทนคณบดีทุกภาคการศึกษา มีการ
เสนออธิการบดีแตํง ตั้ง รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดีกรณีที่ค ณบดีไป
ราชการ และมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตํางๆ เชํน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นต๎น (วจก 5.1(22))
หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ผู๎บริหารของคณะได๎ใช๎กฎระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยอยํางเป็นธรรมกับ
บุคลากรในทุกระดับตามหลักนิติธรรม ดังจะเห็นได๎จากการไมํมีข๎อร๎องเรียนใน
เรื่องการใช๎กฎระเบียบที่ไมํเป็นธรรม และสร๎างความเสมอภาคของ บุค ลากร
เชํน ให๎สิทธิการไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองอยํางเทําเทียมกัน

รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
การจัดการความรู๎ของ 1) ฝ่าย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 2) ฝ่าย
วิจัยและบริการวิชากร
วจก.5.1(20)
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
ระดับปริญญาตรี จานวน 10
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
จานวน 2 หลักสูตร
วจก.5.1(21)
ขอบเขตภาระความรับผิดชอบทั้ง
ของทีมบริหาร และบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคน
วจก.5.1(22)
คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริหารความเสี่ยง ประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นต๎น
วจก.5.1(23)
ขอบเขตภาระความรับผิดชอบทั้ง
ของทีมบริหาร และบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคน
วจก.5.1(24)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการชุดตํางๆ
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หลักความเสมอภาค (Equity)
บุคลากรในคณะได๎รับการปฏิบัติและดูแลจากผู๎บริหารอยํางเทําเทียมกัน โดยไมํ
มีการแบํง แยก เชํน การได๎รับคําตอบแทน การศึ กษาตํอ การอบรมสัมมนา
การศึกษาดูงาน เป็นต๎น
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ Consensus Oriented)
บริหารงานโดยใช๎องค์ประชุมในรูปคณะกรรมการตํางๆเพือ่ สรุปข๎อตกลงในเรื่อง
ตํางๆ เชํน กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ หรือการ
ประชุมในวาระตํางๆ เพื่อให๎การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ (วจก.5.1(24))
ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากความรู้ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ต รง และแหล่ง เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็ นความรู้ อย่า งน้อ ย
ครอบคลุมพันธกิจด้า นการผลิตบัณฑิ ตและด้า นการวิจัยจัดเก็บอย่า งเป็ น
ระบบโดยเผยแพร่ อ อกมาเป็ นลายลั กษณ์อั กษรและน ามาปรั บใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานจริง
คณะวิทยาการจัดการมีการกาหนดประเด็นความรู๎และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู๎ ที่ส อดคล๎ องกับ แผนกลยุ ทธ์ ของคณะ โดยคณะมี การจั ดท าแผนการ
จัดการความรู๎มาอยํางตํอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู๎อยํางเป็น
ระบบ ซึ่งในปีการศึกษา 255 7 คณะได๎มีการจัดทาแผนการจัดการความรู๎ใน 2
ประเด็นได๎แกํ 1) การนางานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งเป็นการจัดการความรู๎ด๎าน
การวิจัยโดยมีการจัดการความรู๎ในเรื่องการนางานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ แล๎วได๎
เก็บข๎อมูลการใช๎ประโยชน์เป็นรูปแบบเอกสาร(วจก.5.1(25)) 2) การจัดการเรียน
การสอนในห๎องเรียนขนาดใหญํ ซึ่งเป็นการจัดการความรู๎ด๎านวิช าการ(วจก.
5.1(26)) และได๎นามาใช๎จริงในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวิชาการ
เป็นผู๎ประกอบการซึ่งอยูํในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมีนักศึกษาเป็นจานวน
มาก
การก ากั บ ติด ตามผลการด าเนิ นงานตามแผนการบริ ห ารและแผนพัฒ นา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณบดีได๎กาหนดขอบเขตหน๎าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดี และบุคลากร
สายสนับสนุนทุกคน (วจก 5.1(27)) และกาหนดให๎ร องคณบดีทั้ง 4 คน เป็นผู๎
กากับตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข๎องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ (วจก 5.1(28)) และกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย ดังนี้
1) มี ก ารติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามตั วบํง ชี้แผนยุ ทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรายงาน
ผลตํอคณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 (วจก.5.1(29))
2) มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการใช๎ จํ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ
การงบประมาณ ในชํวงไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) และ
รายงานผลตํอคณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ 5 สิง หาคม 2558 (วจก.
5.1(29))
3) มี ก ารติ ดตาม และประเมิ นผลการพั ฒนาบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสาย
สนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ในชํวงไตรมาสที่ 1-3
(ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) และรายงานผลตํอคณะกรรมการประจาคณะ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 (วจก.5.1(29))
4) มีการกาหนดให๎รองคณบดี ผู๎ชํวยคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน จัดทา

รายงานผลการปฏิบัติง านประจาเดือน สํงให๎คณบดีเป็นประจาทุกเดือน (วจก
5.1(30))

วจก.5.1(25)
รายงานโครงการจัดการความรู๎
ด๎านวิจัย
วจก.5.1(26)
รายงานโครงการจัดการความรู๎
ด๎านวิชาการ

วจก.5.1(27)
ขอบเขตภาระความรับผิดชอบทั้ง
ของทีมบริหาร และบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคน
วจก.5.1(28)
ผู๎กากับตัวชี้วัดตามงานประกัน
คุณภาพระบุในคูํมือการประกัน
คุณภาพของคณะ
วจก.5.1(29)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
2/2558 วันที่ 5 ส.ค. 58
วจก.5.1(30)
รายงานผลการปฏิบัติงานราย
เดือนของรองคณบดี ผู๎ชํวยคณบดี
และบุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคลากรสายสนับสนุน
วจก.5.1(31)
รายงานการประชุม
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5) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเป็นประจาทุกเดือน (วจก.5.1(31))
6) ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร๎างความเข๎าใจในวิธีการทางานรํวมกันทุก
ฝ่าย (วจก.5.1(32))
7) ก าหนดให๎ผู๎รั บผิ ดชอบจัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการเมื่ อ
ดาเนินงานแล๎วเสร็จ(วจก 5.1(33))
8) ติดตามการทางานของรองคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน และคณาจารย์ ด๎วย

วิธีการพูดคุย สอบถามอยํางไมํเป็นทางการในชํวงระหวํางการดาเนินงาน
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ดาเนินงานด้า นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒ นาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินงานด้า นการประกันคุณภาพเป็นส่ว นหนึ่งของการบริห ารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
คณะมีระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะ โดยมีค ณบดี รองคณบดีฝ่ายตํางๆ และผู๎ชํวยคณบดี เป็นผู๎รับผิดชอบ
กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการดาเนินงานในระดับคณะ และมี
กรรมการประจาโปรแกรมวิชา และอาจารย์ประจาหลักสูตร กากับดูแล สํงเสริม
ควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการดาเนินงานในระดับหลักสูตร ให๎เป็นไปตาม
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัว
บํงชี้ที่กาหนด (วจก.5.1(34)) นอกจากนี้ คณะได๎สํงเสริมให๎บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เข๎ารํวมอบรมเพื่ อให๎เกิดความรู๎ค วามเข๎าใจเกี่ยวกับ การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตามกรอบ
แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (วจก.

คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4-6/2557
และครั้งที่ 1-4/2558
วจก.5.1(32)
รายงานการประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน
วจก.5.1(33)
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
วจก.5.1(34)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะ
วจก.5.1(35)
คาสั่งให๎บคุ ลากรเข๎ารํวมการ
อบรมตํางๆ เกี่ยวกับเรื่อง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

5.1(35))

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน

6 ข๎อ

6 ข๎อ

4

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแล ผู๎ชํวยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ
ผู้จัดเก็บข้อมูล อ.สุจิตรา จาปาศรี
อ.นลินี วิทย์ศลาพงษ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ

โทรศัพท์ 083-1001234
โทรศัพท์ 089-5784318
084-0901188

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดาเนินงาน

1 มีร ะบบและกลไกในการกากั บการดาเนิ นการประกั นคุณภาพหลั กสู ตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ
พร๎อมทั้งกากับผู๎รับผิดชอบตามองค์ประกอบที่ 1 – 6 ซึ่งรับผิดชอบงาน กากับ
ดูแลการดาเนินงาน โดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายตํางๆ และผู๎ชํวยคณบดี ฝ่า ย
ประกันคุณภาพในการกากับตัวบํง ชี้ อีกทั้ง ดาเนินการแตํง ตั้ง คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะ ซึ่งทุกหลักสูตรมีสํวนรํวมโดยการสํงอาจารย์เข๎ารํวม และ
ทางคณะได๎จัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานด๎านตํางๆที่สอดคล๎องกับเกณฑ์
ประกันคุณภาพลงยังไปยังทุกหลักสูตร จากนั้นให๎ทุกหลักสูตรรายงานผลการ
ดาเนินงานแล๎วนาผลการดาเนินงานที่ได๎มาปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งถัดไป
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อ พิจารณาทุก
ภาคการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีการดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในในการกากับ ติดตาม ประกอบด๎วย
4.1 มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตามการด าเนิ น งาน และประเมิ น คุ ณ ภาพ โดย
คณะกรรมการบริหารคณะในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
ตํอเนื่องยังการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
4.2 มีการจัดทาแบบประเมินความก๎าวหน๎าการประกันคุณภาพรอบ 9 เดือน
และรอบ 12 เดือน เพื่อรายงานผลความก๎า วหน๎าในการดาเนินงานของทุ ก
หลักสูตร
4.3 มีการนาผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะซึ่งกรรมการ
ตรวจประเมิน แล๎ว ไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557
แล๎วจัดทาเลํมงบประมาณปี 2558

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

เอกสารหลักฐาน
วจก.5.2 (1) คาสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะ
วจก.5.2 (2) เลํมงบประมาณ
วจก.5.2 (3) รายการการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วจก.5.2 (4) รายการการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
วจก.5.2 (5) รายการการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะ
วจก.5.2 (2) เลํมงบประมาณ
วจก.5.2 (3) รายการการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วจก.5.2 (4) รายการการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
วจก.5.2 (5) แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12
เดือน
วจก.5.2 (6) เลํมรายงานการ
ประเมินตนเองคณะวิทยาการ
จัดการ ปีการศึกษา 2556
วจก.5.2 (7) เลํมรายงานการ
ประเมินตนเองระดับโปรแกรม
วิชาคณะวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2556
วจก.5.2 (8) แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา
2557
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5

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรในด๎าน
ตํางๆ ครอบคลุมทุกด๎านคือ
- บุคลากร คือ คณะมอบหมายบุคลากรสายสนับสนุนชํวยสนับสนุนฐานข๎อมูล
ตามองค์ประกอบ 1 -6 เพื่อชํวยให๎การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
- งบประมาณ คื อ คณะจั ด สรรงบประมาณตามองค์ ป ระกอบ 1 -6 เพื่ อ
สนับสนุนการการดาเนินงานของหลัก สูตร เชํน การประมวลผลข๎อมูล และ
กิจกรรมตํางๆ ของหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะฯ ได๎ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
ประจาปีการศึกษา 2557 ระหวํางวันที่ 7 – 11 กันยายน หลังจากนั้นได๎รายงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเข๎าสูํการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ

วจก.5.2 (2) เลํมงบประมาณ

วจก.5.2 (3) รายการการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วจก.5.2 (4) รายการการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
วจก.5.2 (7) เลํมรายงานการ
ประเมินตนเองระดับโปรแกรม
วิชา ปีการศึกษา 2556

นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6 มีผ ลการประเมิน คุณ ภาพทุ กหลั กสู ตรผ่ า นองค์ ประกอบที่ 1 การกากั บ วจก.5.2 (9) เลํมรายงานการ
มาตรฐาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปี
ในปี ก ารศึก ษา 2557 คณะฯ มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอน จ านวน 12 การศึกษา 2557
หลักสูตร จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มีหลักสูตรที่ผํานองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน จานวน 12 หลักสูตร
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ
เป้าหมายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
3
4
5 ข๎อ
บรรลุ
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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