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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ต้ังแต 
ปการศึกษา 2543 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2556 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อ
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
อยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556 ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทํา
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  2556  ถึง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน  10  องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ  องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   องคประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  และ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
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บทสรุปผูบริหาร 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินงานตามพันธกิจ โดยมีอาจารยประจํา 

จํานวน 67 ทาน 

   การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR14) รอบ 12 เดือนของคณะวิทยาการจัดการ ไดเก็บ
รวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 รวม 10 องคประกอบ 41 ตัวบงช้ี
สกอ. 9 องคประกอบ 21 ตัวบงช้ี  สมศ. 18 ตัวบงช้ี และองคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบงช้ี  โดยมีคะแนนประเมินภาพรวมเฉลี่ย 4.50 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละ
องคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.79 
         องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.15 
         องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.30 
         องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสงัคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33 
         องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.60 
         องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.89 
         องคประกอบที่ 10 นโยบายรฐับาล “สถานศึกษา 3 ดี คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
 
 คณะวิทยาการจัดการ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอระดับทีสู่งข้ึน   
2. สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
3. สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองดานการวิจัย 
4.  สงเสริมใหอาจารยใหบริการวิชาการแกชุมชนและนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. สงเสริมใหอาจารยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม 
6. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาการจัดการ 

 

1. 1 หนวยงาน ท่ีต้ัง ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ 

 นับต้ังแตเริ่มใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซึ่ง
กําหนดบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยครูใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขา 
นอกเหนือจากสาขาครุศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต ทําใหโครงสรางของ
วิทยาลัยครูเปลี่ยนไปจากเดิมโดยไดมีการเปดคณะวิชาใหมข้ึนมารองรับ  ไดแก  คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
โดยมีพัฒนาการเปนลําดับ ดังน้ี 
 กอนป พ.ศ. 2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวของกับวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณข้ึน แต
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ป พ.ศ. 2527 เริ่มกอต้ังคณะวิทยาการจัดการ โดยใชอาคารเรียน เอ 6 เปนสํานักงานและ
อาคารในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้ังอยูเลขที ่85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ. เมือง  จ.นครปฐม 
 ป พ.ศ. 2528  ต้ังคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ  เริ่มมีการบริหาร คณะวิทยาการ
จัดการ อยางเปนระบบ ผูบริหารทานแรก ไดแก ผูชวยศาสตราจารยดร .ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว ซึ่ง 
ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชาและมีภาควิชาเดียว  คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  และสหกรณ และในชวง
เริ่มตนมีคณาจารย 10 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว  อาจารยอารีย   สิกขมาน 
อาจารยพงษศักด์ิ  ปญจพรผล  อาจารยพิภพ  สุวรรณรักษ  อาจารยจงจิต  ปญญชุณห  อาจารย 
ชูเกียรติ  ฤกษอุดม  อาจารยสนธยา  คงฤทธ์ิ  อาจารยเจียม  เคหะธูป  อาจารยบุญยืน แซหุน  และ
อาจารยเบญจมาศ  วัชรเทวินทรกุล 
 ตอมาไดมีการแบงการบริหารออกเปน  5 ภาควิชา ไดแก  ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ 
ภาควิชาการเงินและบัญชี, ภาควิชาการตลาด, ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร 
 ต้ังแตป  พ.ศ. 2528 – 2537 ในสวนของการจัดการศึกษาน้ัน คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได
ดําเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร ดังน้ี 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา   ไดแก การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ ระดับปริญญาตรี 4 ป 
โดยเปดรับนักศึกษาอยางตอเน่ืองนับต้ังแตปการศึกษา 2525   เปนตนมา และต้ังแตปการศึกษา 2533 ไมมี
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาต้ังแตปการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ตอไปน้ี 
   2.1  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  เปดรับทั้งในระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
ทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป.  และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมน้ีในปการศึกษา  2533 
  2.2  โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ  ระดับอนุปริญญาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  (ซึ่งไดปดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา  2532)  โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษาโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)  ระดับปริญญาตรี 4 ป แทน  และต้ังแตปการศึกษา 2539 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดเปดแขนงใหม  คือ  แขนงวิชาวารสารศาสตร 
  2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 4 ป  ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ   
ต้ังแตปการศึกษา 2532  จนกระทั่งปการศึกษา  2536  ไดปดโปรแกรมวิชาน้ี และเปดรับโปรแกรมวิชา
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บริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี 4 ป แทน  สวนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง  
ไดเปดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.  
 ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
จากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา ดังน้ี 
  1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป 
  2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
  3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
  6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
 และยังไดเริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช  โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทํา
คูมือการประกันคุณภาพ  และไดมอบหมายใหโปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดทําคูมือการศึกษาตนเองและคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชาเพื่อมอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย 
 ป พ.ศ. 2543 ไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมทั้งในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทําคูมือนักศึกษา
ของโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรใหมเปนครั้งแรก 
 ป พ.ศ. 2544 เปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) และในปเดียวกันน้ี คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 หอง และ
หองปฏิบัติการบัญชี 1 หอง 
 ป พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตรบรหิารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงิน
และการธนาคาร  การตลาด การบริหารทรพัยากรมนุษยและยกเลกิการเปดหลักสูตรการจัดการทั่วไปแขนง
ตาง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปเพียงโปรแกรมวิชาเดียว และในปน้ีคณะฯ ไดสราง
หองปฏิบัติการจัดรายการวิทยุโทรทัศน 1 หอง 
 ป พ.ศ. 2546   ในระดับปริญญาตรี คณะฯ ไดเปดหลักสูตรนิเทศศาสตร (การจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน) และนิเทศศาสตร (การโฆษณา) และในสวนระดับบัณฑิตศึกษา เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยรับนักศึกษารุนแรกในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง 

 ป พ.ศ. 2547   ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษารุนที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง   
 ป พ. ศ. 2548  เปดรับนักศึกษารุนที่ 2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
จํานวน  2  หอง 
 ป พ. ศ. 2549  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปดรับนักศึกษารุนที่ 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  จํานวน  2  หอง  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการ
ทั่วไป) สําหรับผูบริหาร จํานวน 1  หอง 
 ป พ.ศ. 2550  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปดรับนักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  (การ
จัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร จํานวน  1  หอง 
 ปพ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการไดรางหลักสูตรใหม  2  หลักสูตรคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ) และในปเดียวกัน
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น้ีคณะไดรับงบประมาณแผนดินจํานวน  40  ลานบาทในการสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิ
สติกส   
 ปพ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการไดเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ       โลจิ
สติกส) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจระหวางประเทศ)  โดยรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาละ   50  คน   
  การบริหารงานวิชาการโปรแกรมวิชาตามนโยบายของคณะ แบงเปน 9 โปรแกรมวิชาและ 1 
กลุมรายวิชา ดังน้ี 
  1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การจัดการทั่วไป) 
  2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) 
  3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การตลาด) 
  4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (คอมพิวเตอรธุรกจิ) 
  5.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
  6.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 
  7.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การจัดการโลจิสติกส) 
   8.  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
  9.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
            - การประชาสมัพันธ 
                               - วารสารศาสตร 
                    - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
                   - การโฆษณา 
  10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 ป พ.ศ. 2553  คณะวิทยาการจัดการไดยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปหลัง
อนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย และรับผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป โดยการเทียบโอนผล
การเรียน ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ตอเน่ือง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 ป พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มใชอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส 
เปนสํานักงานแทนอาคารเรียน เอ 6 ซึ่งจะปรับปรุงเปนอาคารเรียนและหองปฏิบัติการทั้งหมด และในป
เดียวกันน้ีคณะฯ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุก
สาขาวิชา 
 ป พ.ศ. 2555  คณะวิทยาการจัดการเปดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง ป
พ.ศ. 2554 คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  หลักสูตรบัญชีบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี และเปดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2555 คือหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
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 ป พ.ศ. 2556  คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ จากโปรแกรมวิชา
เปนกลุมหลักสูตรและสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อความสะดวกในการ
ทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยแบงเปน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 7 สาขาวิชาดังน้ี 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
  2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   -  สาขาวิชาการบัญชี 
  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มี 2 สาขาวิชาดังน้ี 
   -  สาขาวิชาประชาสมัพันธ 
   -  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
และปรับเปลี่ยนตําแหนงการบริหารงานจากประธานโปรแกรมวิชา เปนประธานสาขาวิชา 
 
1.2.ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

ปรัชญา 
เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมิปญญาดวยองคความรูคูคุณธรรม เพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินสูสากล 
 
วิสัยทัศน 

มุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาคนและทองถ่ินใหเปนมืออาชีพสูประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกจิ  5  ประการ  คือ 

 1.  ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพคูคุณธรรม 
 2.  วิจัยเพื่อสรางองคความรูพัฒนาทองถ่ินสูสากลและสบืสานพัฒนาโครงการพระราชดําร ิ
 3.  พัฒนาศักยภาพของทองถ่ิน 
 4.  ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
 5.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร  
1. .ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรม มุงเนนขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อให

นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of Learning) การพัฒนา
นักศึกษาสู School of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การดําเนินการพัฒนา
ศูนยชวยการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน 
        2.   วิจัยเพ่ือสรางองคความรู พัฒนาทองถ่ินสูสากลและสืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชดําร ิมุงการวิจัยเพื่อสรางสมองคความรู โดยการจัดต้ังหนวยวิจัย การวิจัยรวมระหวางอาจารย-
นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพฒันาศักยภาพอาจารย ดานงานวิจัย 

        3.   พัฒนาศักยภาพของทองถ่ิน  มุงใหบริการวิชาการทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก และ
จัดอบรมทกัษะวิชาชีพทางธุรกิจ 

4.   ดานทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุงเนนใหนักศึกษาและบัณฑิตดํารงตน 
โดยยึดมั่น  ประพฤติตนตามหลักศาสนาและสงเสริม  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

5. . บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยมุงเนนระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล   

 
วัตถุประสงค 
 1.  ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
 2.  สรางงานวิจัยและพฒันางานสรางสรรคในรปูแบบตาง ๆ 
 3.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน 
 4.  ทํานุบํารุงศาสนา  สรางเสรมิจริยธรรม  อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.  พัฒนาสูการเปนองคกรการเรียนรูและใชความรูเปนฐานของการพฒันา 

        6.  บริหารงานดวยความเปนธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได
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คณบด ี

กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ 

สวนสนับสนนุงานบริหาร 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสัมพันธ       
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนโยบายและวางแผน 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
สวนสนับสนนุงานวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการ
นักศึกษา 
- งานสงเสริมวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศูนยบริการวิชาการธุรกิจ 
- งานกิจการนักศึกษา 
สวนสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
- ศูนยศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ 
- ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถิ่น 
- ศูนยประสานงานบัณฑิตศึกษา 
- ศูนยบมเพาะทางวิสาหกิจ 

รองคณบด ี ผูชวยคณบด ี

โปรแกรม/สาขาวิชา สํานักงานคณบด ี

1.3 โครงสรางองคการ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (การจัดการทั่วไป) 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (การตลาด) 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
   (การเงินและการธนาคาร) 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

(ธุรกิจระหวางประเทศ) 
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

(การจัดการโลจิสติกส) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 
กลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

คณบดี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

รองคณบดี   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย   พงศสิทธิกาญจนา 

รองคณบดี   อาจารยผองใส สินธุสกลุ 

รองคณบดี   อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 

ผูชวยคณบดี   อาจารยภาวนา    บํารุงสุข 

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป อาจารยจันทนา  พงศสทิธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารยวรญา    ทองอุน 

(การบรหิารทรัพยากรมนุษย)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บญุทานนท 

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารย สมพล  สุขเจริญพงษ 

    (คอมพิวเตอรธุรกจิ)    

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  อาจารยพมิพนารา  พิบลูจริะกานต 

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  บัวเวช 

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยวัลลภา   วิชะยะวงศ 

(ธุรกิจระหวางประเทศ)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยศานติ   ดิฐสถาพรเจรญิ 

(การจัดการโลจิสติกส)    

ผูประสานงานกลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร อาจารย ดร.ฉัตรประมนต   ภูติจันทร 
 
1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการคณะประจําคณะวิทยาการจัดการชุดปจจุบัน 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา รองประธานกรรมการ 
3. ดร.เกียรติศักด์ิ             อิชยานันท     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย          กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
5. นายอดิศักด์ิ   สุทธิโยธิน            กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
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6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.แสงแข   บุญศิร ิ                กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน        เลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามความจําเปน 
 6.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย 
 7.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 
 8.  ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
  9.  ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา  
 อาจารยผองใส สินธุสกลุ รองประธานโปรแกรมวิชา 
  อาจารยสิรพิงศ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
 อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ กรรมการ 
 อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง กรรมการ 
 อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณี กรรมการ 
 อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ  

อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 

อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ 

อาจารยชนพงษ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 

อาจารยนพดล   มณีรัตน   กรรมการ 

อาจารยเสาวนีย   มะหะพรหม  กรรมการ 
 อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงศ กรรมการและเลขานุการ 
 
สาขาวิชาการตลาด 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท กรรมการ 
 อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ กรรมการ 
 อาจารยภาวนา บํารุงสุข กรรมการ 
 อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู กรรมการ 
 อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
 อาจารยเดช ธรรมศิร ิ กรรมการ 
 อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
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 อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
 อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
 อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 
 อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
  อาจารยกสมล ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
 อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 รองศาสตราจารยโสรจั กายบรบิูรณ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนะกาญจนะ กรรมการ 
 อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร กรรมการ 
 อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
สาขาวิชาการบัญช ี
 อาจารยพมิพนารา พิบูลจิระกานต  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน กรรมการ 
 อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
 อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
  อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
 อาจารยไพโรจน รมบารม ี กรรมการ 
 อาจารย ดร.อรสิรา ธานีรณานนท กรรมการ 
 อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการ 
 อาจารย ดร.สเุมธี วงศศักด์ิ กรรมการ 
 อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร กรรมการและเลขานุการ 
 
สาขาวิชาธรุกิจระหวางประเทศ 
 อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
 อาจารยศาลิษา เหมพันธ กรรมการและเลขานุการ 
  
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  
อาจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงดี   กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ  
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 อาจารย ณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
 อาจารยวีรศักด์ิ   นาชัยดี   กรรมการ 
 อาจารยทิวาพร   ทราบเมืองปก  กรรมการ 
 อาจารยวิมล   ครุธฉํ่า   กรรมการ 
 อาจารย ดร.มาริษา   สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 อาจารย ดร.ฉัตรประมนต ภูติจันทร ประธานกลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 อาจารยวิมลรัตน     ศรีรัตนกลู กรรมการ 
 อาจารยสุประวีณ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ 
     อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
บทบาทหนาท่ีของประธานสาขาวิชา 

1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
2. ประสานงานกบัคณะฯ และอาจารยผูสอน 

 
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

1. บรหิารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
3. จัดทําแผนเปดรับนักศึกษา 
4. จัดทํารายวิชา/ผูสอนประจําวิชา 
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมือ

โปรแกรมวิชา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 ระดับปริญญาตร ี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป:  ภาคปกติ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
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1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน) 
2.  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป :  ภาค กศ.พป. 

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน) 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
Master of Business Administration (General Management) 
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรบัผูบรหิาร 
Master of Business Administration (General Management) 
 
1.6 นักศึกษา  

นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลงัศึกษาอยูในปการศึกษา 2556   มีนักศึกษาทั้งหมด 
6,562 คน จําแนกเปนระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ 4,691คน  ภาค กศ.พป. 1,871คน ดังน้ี 

ตารางท่ี   1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2556 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 4,691 71.48 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,871 28.52 

รวมนักศึกษา 6,562 100 
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   ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 

โปรแกรมวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม รอยละ 
1.  การจัดการทั่วไป 1,065 787 1,852 28.22 
2.  การบรหิารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 201 - 201 3.06 
3. การบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 212 14 226 3.45 
4.  การบรหิารธุรกิจ (การตลาด) 227 162 389 5.92 
5.  การบรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 768 411 1,179 17.96 
6.  การบญัชี 625 321 946 14.42 
7.  นิเทศศาสตร 848 176 1,024 15.60 
8.  การบรหิารธุรกิจ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 329 - 329 5.02 
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การจัดการ 
โลจสิติกส) 

416 - 416 6.34 

รวม 4,691 1,871 6,562 100.00 
  
 ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป 

นักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 รวม 

ภาคปกติ 1,686 1,421 896 688 4,691 

ภาค กศ.พป. 746 698 275 152 1,871 

               รวม 3,087 2,119 1,171 840 7,217 
 

   ตารางท่ี  4 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โปรแกรมวิชา จํานวน 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 8 11 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 9 12 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 10 9 

รวม 32 
 

      ตารางท่ี  5 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร) 

โปรแกรมวิชา จํานวน 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 6 16 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 7 16 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 8 14 

รวม 46 
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ตารางท่ี  6 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษา จํานวน รอยละ 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  32 41.02 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) 46 58.98 

รวมนักศึกษา 78 100 

1.7 จํานวนบุคลากร 

 จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2556 มีจํานวน 73 คน จําแนกเปน 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 22 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 44 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 คน 
 คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 
คน ผูชวยศาสตราจารย 10 คน และอาจารย 55 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 20 คน ปริญญา
โท 46 คน ในจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทน้ัน กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 15 คน โดย 
ลาศึกษาตอเต็มเวลา 1 คน และศึกษาตอนอกเวลาราชการ 14 คน 

ตารางท่ี  7 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรอืนสายวิชาการ 22 30.14 

ขาราชการพลเรอืนสายสนับสนุน - - 

พนักงานราชการสายวิชาการ - - 

พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 1.36 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 44 60.28 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 8.22 

ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 73 100 

ตารางท่ี  8 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ตํ่ากวา ป.ตร-ีป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม

ท้ังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - 15 31 46 7 13 20 66 

สายสนับสนุน 2 5 7 - - - - - - 7 

รวม 2 5 7 15 31 46 7 13 20 73 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 15 
 

ตารางท่ี  9   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
ศาสตราจารย - - 
รองศาสตราจารย 1 1.51 
ผูชวยศาสตราจารย 10 15.15 
อาจารย 55 83.34 

รวม 66 100.00 
ขอมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557  
 
 

1.8 งบประมาณและอาคารสถานท่ี 
1.8.1 งบประมาณ 

 ในปงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจาย
ทั่วไป เปนงบประมาณแผนดิน 2,889,606.33 บาท งบดําเนินงาน (เงินรายได) 15,204,250.80 บาท และ 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 111,659 บาท 
 
 

      ตารางท่ี  10 งบประมาณประจําป 2554 
หมวดรายจาย งบประมาณ (งานพัฒนา) รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 2,889,606.33 15.87 
งบดําเนินงาน(เงินรายได) 15,204,250.80 83.51 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 111,659 0.62 
รวม 18,205,516.13 100.00 
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ตารางท่ี 11 เงินงบประมาณ งบดําเนินการ จําแนกตาม คณะและโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชา งบประมาณ (บาท) รอยละ 

สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 15,204,250.80 85.08 
การจัดการทั่วไป 458,600 2.56 
การบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) 100,000 0.56 
การบริหารธุรกจิ (การบรหิารทรพัยากรมนุษย) 111,850 0.62 
การบริหารธุรกจิ การตลาด) 211,100 1.18 
การบริหารธุรกจิ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 268,730 1.50 
การบริหารธุรกจิ (การบัญชี) 351,000 1.96 
นิเทศศาสตร 603,600 3.38 
การบริหารธุรกจิ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 98,775 0.56 
การบริหารธุรกจิ (การจัดการโลจสิติกส) 352,150 1.98 
บัณฑิตวิทยาลัย 111,659 0.62 
รวม 17,871,714.80 100.00 

1.8.2 อาคารสถานท่ี 

 อาคารสถานที่ ที่คณะวิทยาการจัดการรบัผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และ
อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส  
 อาคารเรียน เอ 6 จําแนกตามการใชสอย ดังน้ี 

1. หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน    2  หอง 
2. หองปฏิบัติการ 

2.1  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน    6  หอง 
2.2  หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร   จํานวน    2  หอง 
2.3  หองปฏิบัติการบัญชี    จํานวน    2  หอง 
2.4  หองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร จํานวน    1  หอง 

 3. หองพักอาจารย     จํานวน    2  หอง 
 4. หองเรียน      จํานวน   10 หอง 

 
อาคารโลจิสติกสและการบัญชี จําแนกตามการใชสอย ดังน้ี 
1. หองเรียนนักศึกษาระดับปรญิญาโท  จํานวน   1   หอง 
2. หองประชุม             จํานวน   4   หอง 
3. หองพกัอาจารย     จํานวน   6   หอง 
4. หองเรียน     จํานวน   13  หอง 

สถานท่ีต้ัง 

ที่ต้ัง      คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส เลขที ่ 85 หมู 3 
ถนนมาลัยแมน  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73000 
โทรศัพท/โทรสาร 0 – 3426 - 1068 
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1.9 เอกลักษณ หรือวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ  
1.9.1  เอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 
         คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดเอกลักษณ คือ “บรกิารวิชาการเพือ่พัฒนาศักยภาพ

ทองถ่ิน” 

1.9.2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  คณะวิทยาการจัดการจึง 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 

1.  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2.  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ 
3.  เปนผูมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ 
4.  เปนผูมีความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได 
5.  เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 

คณุลักษณะบณัฑติทีพ่ึงประสงคของกลุมสาขาวิชา 

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจงึกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ดังน้ี 
  1.   เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.   เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
  3.   เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสื่อสารอยางเปนระบบ 
  4.   เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอที่จะใชงานได 

 5.   เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการตลาด 

1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
3. เปนผูมีความสามารถในการคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ 
4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะใชงานได 
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบัญช ี

  การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โปรแกรมวิชาการบัญชี   จึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
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1. มีบุคลิกภาพดี 
2. มีมนุษยสัมพันธ 
3. มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา 
4. มีความคิดริเริม่และสนใจ ใฝรูวิชาชีพและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
5. สามารถใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางบญัชีไดอยางนอย 1 โปรแกรม 
6. สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได เชน Microsoft word, Microsoft Excel  
7. สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
8. สามารถจัดทํารายงานภาษีได เชน รายงานภาษาขาย รายงานภาษีซื้อ แบบ ภ.พ. 30 
9. สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกีย่วของ 
10. มีความรูความเขาใจดานศัพทบญัชีทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

            11. รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            12. ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
  การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  ใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามปรัชญาของโปรแกรมฯ และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โปรแกรมวิชา  จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
    1.  เปนนักการเงินที่ดี สามารถวิเคราะหทางการเงินได 
   2.  มีความซื่อสัตยในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
   3.  มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
   4.  มีทักษะดานเครื่องคํานวณและเครือ่งใชสํานักงานที่ดี 
   5.  มีทักษะดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอการประยุกตใชงานทางการเงินและบญัชี 
   6.  มีทักษะดานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาที่พอใชงานได 
   7.  สามารถประกอบธุรกจิดวยตนเองได 

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
      การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกจิ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรม
วิชาการบรหิารธุรกจิ (การบริหารทรพัยากรมนุษย)  จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
      1. ดานภูมิรู หมายถึง มีความรู มีทักษะ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย มีทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2. ดานภูมิธรรม หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความซื่อสัตย และ
ยุติธรรม 
            3. ดานภูมิฐาน หมายถึง การมีบุคลกิภาพดีทั้งภายนอกและภายใน ไดแก การแตงกายที่
เหมาะสม 
มีมารยาท ทางสงัคม มีมนุษยสมัพันธ มีภาวะผูนํา มเีจตคติที่ดี และสามารถปรบัตัวเขากบัสภาวการณตาง ๆ ได
ดี 
 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ ให
บรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 19 
 

ของประเทศ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ   จึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 

1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางธุรกจิได 
3. สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา 

4. มีความรูและทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5. มีความสามารถออกแบบระบบงานดานธุรกจิเบื้องตน 

6. มีความสามารถในการใชภาษาสากลอยางนอย 1 ภาษา 

7. มีความสามารถในการรบัสงขอมลูผานระบบเครือขาย 

8. มีบุคลิกภาพดี 

9. มีความคิดริเริม่สรางสรรคในงานทีร่ับผิดชอบ 
10. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและตอสังคม 

11. มีความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
3. เปนผูมีความสามารถในการคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ 
4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะใชงานได 
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
             การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญา 
ของโปรแกรมวิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรม
วิชา จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
        1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
        2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
        3. เปนผูมีความสามารถในการคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ 
        4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษเพียงพอทีจ่ะใชงานได 
        5. เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ  และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
  1.   เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.   เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
  3.   เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสื่อสารอยางเปนระบบ 
  4.   เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอที่จะใชงานได 

 5.   เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 20 
 

 1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2555 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนดําเนินการ 

1. ควรเพิ่มแนวปฏิบัติในแตละกลยุทธ 
2. ควรเพิ่มเติมตัวช้ีวัดโครงการ เชน พัฒนา
ศักยภาพอาจารย ตัวช้ีวัด คือ ผลการเรียน
ของนักศึกษาหรืออาจารยที่ไดตําแหนงทาง
วิชาการ 
3. ควรจัดทําวาระการประชุมเรื่องแผนกล
ยุทธของคณะเปนวาระเสนอเพือ่พิจารณาให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอแนะเรื่องตางๆ 
เชน ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
4. ควรมีการจัดทําแผนวาระการประชุมทั้ง
ปเสนอกรรมการประจําคณะ 

1. มีการเพิม่แนวปฏิบัติในแตละกลยุทธ 
2. มีการเพิม่ตัวช้ีวัดโครงการ 
3. มีการจัดทําแผนวาระการประชุมทั้งป 
เสนอกรรมการประจําคณะ 

องคประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต 

1. ควรมีการจัดเอกสารใหงายตอการคนหา 
2. ควรมีการจัดทําแผนสงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยทุกคนศึกษาตอ 
3. ควรมีการจัดทําแผนสงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยทุกคนขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
4. ควรมีการกําหนดภาระงานทีเ่อื้อตอการ
ทําผลงานทางวิชาการ 
5. ควรมีการวิเคราะหและสงัเคราะห
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคในภาพรวม
ของคณะ เพื่อใหแตละหลักสูตรนําไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
และสนองความตองการของสังคม 

1. มีการจัดเอกสารใหงายตอการคนหา 
2. มีการจัดทําแผนสงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยทุกคนขอตําแหนง
ทางวิชาการ 
3. มีการกําหนดภาระงานทีเ่อื้อตอการ
ทําผลงานทางวิชาการ 
4. มีการวิเคราะหและสงัเคราะห
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคใน
ภาพรวมของคณะ เพื่อใหแตละ
หลักสูตรนําไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและสนองความ
ตองการของสงัคม 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 

1. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษาทีร่ะบหุนาที่อยางชัดเจน 
2. ควรมีแบบฟอรมใหคําปรกึษาและแนะ
แนวการใชชีวิตของอาจารยที่ปรึกษา 
3. ควรมีรายงานผลการดําเนินกจิกรรมกับ
สถาบันเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษาท่ีระบุหนาท่ีอยางชัดเจน 
2. มีแบบฟอรมใหคําปรึกษาและแนะแนว
การใชชีวิตของอาจารยท่ีปรึกษา 
3. มีรายงานผลการดําเนินกิจกรรมกับ
สถาบันเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 

4. ควรมีการรายงานผลจัดกิจกรรมที่นํา
ความรูเรื่องประกันคุณภาพมาใชใหครบ 5 
ประเภท 

4. มีการรายงานผลจัดกิจกรรมที่นํา
ความรูเรื่องประกันคุณภาพมาใชใหครบ 
5 ประเภท 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 1. ควรมีการจัดใหมีคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเปนลายลกัษณ
อักษร 
2. ควรมีการประชุมคณะกรรมการการ
ทํางาน เพื่อระบุแนวทางการทํางานที่
ชัดเจน 
3. ควรมีการจัดพีเ่ลี้ยงวิชาการสนับสนุนการ
เรียน ผลงานทางวิชาการ เพื่อกระตุนการ
ทําผลงานทางวิชาการ 

1. มีการจัดใหมีคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเปน
ลายลักษณอกัษร 
2. มีการประชุมคณะกรรมการการ
ทํางาน เพื่อระบุแนวทางการทํางานที่
ชัดเจน 
3. มีการจัดพีเ่ลี้ยงวิชาการสนับสนุนการ
เรียน ผลงานทางวิชาการ เพื่อกระตุน
การทําผลงานทางวิชาการ 

องคประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแกสงัคม 

ควรมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
เปนประจําเพือ่ติดตามประเมินผลการ
ทํางาน 

มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
เปนประจําเพือ่ติดตามประเมินผลการ
ทํางาน 

องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะควรมีการจัดกิจกรรมสงเสรมิดานการ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมใหกบันักศึกษา
อยางตอเน่ือง 

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกบันักศึกษา
อยางตอเน่ือง 

องคประกอบที่ 7 การ
บรหิารและการจัดการ 

1. ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากรใหครอบคลมุทุกพันธกิจ 
2. ควรมีการจัดทําแผน KM ใหเปนระบบ
และถูกตองตามกระบวนการตลอดจน
ดําเนินการตามแผนใหมีประสทิธิภาพ 
3. ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงแลว
นําไปใชประโยชนในการทํางานไดจริง และ
ระบุตัวช้ีวัดในแผนบรหิารความเสี่ยงเพือ่ใช
ในการประเมินผล 

1. มีการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากรใหครอบคลมุทุกพันธกิจ 
2. มีการวิเคราะหความเสี่ยงแลว
นําไปใชประโยชนในการทํางานไดจริง 
และระบุตัวช้ีวัดในแผนบรหิารความ
เสี่ยงเพื่อใชในการประเมินผล 

องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

 
 

1. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
และงบประมาณใหสอดคลองกบัแผนกล
ยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
2. ควรมีการระบุตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
ทางการเงินที่เปน Critical Success 
Facter เพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการประจําป ใหสามารถนําไปสู
การประเมินแผนกลยุทธทางการเงินได 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
และงบประมาณใหสอดคลองกบัแผนกล
ยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน 

คุณภาพ 

- - 

องคประกอบที่ 10 นโยบาย
รัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

คณะควรสงเสรมิใหมีกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบั
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี เพิ่มและ
หลากหลายข้ึน 

1. มีการสงเสรมิใหมกีิจกรรมทีเ่กี่ยวของ
กับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เพิ่มและ
หลากหลายข้ึน 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินคณุภาพ 
 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องคประกอบคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 9 องคประกอบ 21 ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีของ สมศ. 18 ตัวบงช้ี และ
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบงช้ี  รวมทั้งหมด 41 ตัว
บงช้ี  ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี  สมศ. 3 ตัวบงช้ี  รวม 4 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
  (สกอ. 7 ตัวบงช้ี สมศ. 4 ตัวบงช้ี รวม 11 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  (สกอ. 2 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
  (สกอ. 3 ตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี  รวม 6 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  (สกอ. 2 ตัวบงช้ี สมศ. 4 ตัวบงช้ี  รวม 6 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี  สมศ. 2 ตัวบงช้ี  รวม 3 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  (สกอ. 3 ตัวบงช้ี  สมศ. 1 ตัวบงช้ี  รวม 4 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี  สมศ. 1 ตัวบงช้ี  รวม  2 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
  (รัฐบาล 2 ตัวบงช้ี) 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ 
อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 

เกณฑมาตรฐาน :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ

สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน 
และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนที่
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 - 2554)   

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนกลยุทธที่    
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.1.1)  มีการปรับปรุงแผนกลยุทธของ
ค ณ ะ อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง ทุ ก ป แ ล ะ นํ า เ ข า เ ส น อ
กรรมการบริหารคณะฯ (กบ.คณะฯ) เพื่อรายงาน
ผลให กรรมการประจําคณะรับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.1.2) โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของคณะน้ันสามารถทีเ่ช่ือมโยงสอดคลองกับปรัชญา
หรือปณิธานและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.3) สอดคล องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนสอด
คล องกับจุด เนนของกลุ  มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดประชุมเพื่อช้ีแจงถึงผล
การการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ให ทุก
สาขาวิชาในคณะไดรับทราบ โดยแจงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อที่จะไดนําไป
ปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองตอไป (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.1) และทางคณะฯยังไดทําการ
เ ผ ย แ พ ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ค ณ ะ 
http://msc.npru.ac.th/  ( เ อ กส า ร ห ม าย เ ล ข 
1.1.2.2)และแฟมเอกใสเอกสารของทางคณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.3) 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ

ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการไดมีกระบวนการแปลง   
แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4     
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1) 

4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ในแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการมี 
ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป (เอกสารหมายเลข 
1.1.4.1) 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ 

คณะวิทยาการจัดการได มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปจนครบ  4  ดานคือการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(เอกสารหมายเลข 1.1.5.1)  

6 มีการ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ ง ช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

คณะวิทยาการจัดการมีดําเนินการติดตามผลการ
ดําเ นินงานตามตัวบ ง ช้ีของแผนปฏิบั ติการ
ประจําปในรอบ 6 เดือนและรอบ 1 ป เพื่อ
รายงานผลตอมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
1.1.6.1) 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน  
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

คณะวิทยาการจัดการมีประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ และรายงานผลตอ
กรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา (เอกสาร
หมายเลข 1.1.7.1) 

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการที่ไดใหขอคิดเห็นในคราว
ประชุมไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2556 (เอกสาร
หมายเลข 1.1.8.1) 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 7 ขอ มีการดําเนินการ 8 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และไดรับความ
เห็นชอบจากสถาบัน ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานและนําผลที่ไดจากการเสนอแนะมาพัฒนา
ผลการดําเนินงานของทางคณะอยางตอเน่ือง 

คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาแผนยุทธศาสตรจะ
ดําเ นินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร   แผนการ
ดําเนินงานและการกําหนดเปาหมายตามตัวบงช้ีให
ครอบคลุมทุกพันธกิจอยางตอเน่ือง 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
ฯลฯ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดียวกันกับปรัชญาปณิธาน ของมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป ฉบับที่ 2      (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 
2554) 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ 

แหลงของขอมูล 
1.1.1.1   - แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553 – 2556   

  (ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2556) 
คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.2 - เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  
  ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 5 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.3 - เอกสารความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
  กับแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553 – 2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.2.1 - รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจดัการ  
   ครั้งที่ 1/2557  

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.2.2 - เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th/   คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.2.3 - แฟมเอกสารประชาสัมพันธของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.3.1 - แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ  2556 

- โครงการของคณะวิทยาการจัดการที่ตอบพันธกจิทั้ง 4 พันธกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.4.1 - แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553 – 2556 
  (ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2556) 
- แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ  2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.5.1 - สรปุผลรายงานการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2556  
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.1 - รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจดัการ  
   ครั้งที่ 1/2556 , ครั้งที่ 2/2556 
- บันทึกขอความรายงานการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2556  
  ตามไตรมาส (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.7.1 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2556  
- เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาการจัดการ 
   ครั้งที่  3/2556 และ ครั้งที่ 1/2557 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.8.1 - รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะ  
- แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฉบบัปรบัปรงุใหม 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังคณะ
วิทยาการจัดการ 

คําอธิบาย 
 

อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดกําหนดอัตลักษณ ดังน้ี  "จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน" 
 
ตัวบงชี้ 16.1   :  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ 
อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 

เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดกลยุทธและแผนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด  
กลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อ
เปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาคนและทองถ่ินใหเปนมืออาชีพสูประชาคมอาเซียน โดย
มีพันธกิจดังน้ี 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม 2. วิจัยเพื่อ
สรางองคความรูพัฒนาทองถ่ินสูสากลและสืบสานพัฒนา
โครงการพระราชดําริ  3. พัฒนาศักยภาพทองถ่ิน 4. ทํานุบํารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  5. บริหารจัดการโดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาลดวยเหตุน้ี จึงไดกําหนดอัตลักษณของคณะ
วิท ยา ก า ร จั ด ก า ร  ซึ่ ง ผ า นค ว าม เ ห็ น ชอ บ จ า กค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะ คือ “จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” เพื่อให
สอดคลองกับทางมหาวิทยาลัยตอไป (เอกสารหมายเลข 
16.1.1.1) 

2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กล ยุท ธ ที่ กํ า หนดอย า งค ร บถ วน
สมบูรณ 

คณะ วิทยาการจั ดการมีก ารประชุมจั ดทํ าแผนการใช
งบประมาณและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธใน
การประชุมทบทวนแผนฯของทางคณะ โดยมีกิจกรรมที่
คณาจารยและตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชาไดเขารวมวางแผน
และดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  นอกจากน้ี
บุคลากรสายสนับสนุนก็มีภารกิจในการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 
16.1.2.1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 ผล กา รป ร ะ เ มิ น ขอ ง ผู เ รี ย นแล ะ

บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ 
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะฯที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 
โดยมีผลการประเมินดังน้ี  

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ อัตลักษณ ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
อยูในระดับมาก  

- ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับ อัตลักษณ ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 
อยูในระดับมาก (เอกสารหมายเลข 16.1.3.1) 

4 ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบ
ที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคา
ตอสังคม 

คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานโครงการเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณของบัณฑิตกอให เกิดผลกระทบที่ เปน
ประโยชนและ/สรางคุณคาตอสังคม โดยมีนักศึกษาไดรับรับ
รางวัลอาสาสมัครดีเดน ระดับประเทศอันดับที่ 1 จากมูลนิธิ
พระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย คือนายรัฐกฤษฎ หวังชม
(เอกสารหมายเลข 16.1.4.1) 

5 ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ 

คณะวิทยาการจัดการได รับการยกยอง หรือยอมรับใน
ระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ ซึ่งเปนรางวัลจาก
จากมูลนิธิพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย คือนายรัฐกฤษฎ 
หวังชม (เอกสารหมายเลข 16.1.5.1) 

 
 

เกณฑการประเมิน  : 
 คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
ปฏิบัติได  3 ขอ ปฏิบัติได  5 ขอ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
บุคลากร และนักศึกษามคีวามภูมิใจในอัตลักษณที่
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน     

พัฒนาจุดเนน จุดเดนใหมีความสอดคลองกบัเอก
ลักษณะอยางตอเน่ือง 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 การกลาวถึงความดีในการเปนอัตลกัษณของทางคณะวิทยาการจัดการ กลาวช่ืนชมกับผูทีป่ฏิบัติดี 
กลาวชมนักศึกษาที่ปฏิบัติชอบเปนประจํา 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

16.1.1.1 -  แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553-2556 
-  บันทึกการประชุม การทบทวนแผนยุทธศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.2.1 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
-  แผนการใชงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการแตละสาขาวิชา 
-  ผลการดําเนินงานโครงการของคณะวิทยาการจัดการแตละสาขาวิชา 
-  การมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษาในการดําเนินงานโครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.3.1 - รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจดัการที ่
  สอดคลองกบัอัตลกัษณ โดยนักศึกษาและบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.4.1 - หลักฐานจากมูลนิธิพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย  คณะวิทยาการจัดการ 
16.1.5.1 - ประกาศนียบัตรอาสาสมัครดีเดน ระดับประเทศอันดับที่ 1 จากมูลนิธิ 

  พระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ใหรางวัลใหนายรัฐกฤษฎ หวังชม 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 16.2    :   ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผูใชบัณฑิตในประเด็น 
เก่ียวกับอัตลักษณ  (สมศ.) 

ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ 
อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 

วิธีการคํานวณ 
   
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
คาเฉลี่ย  3.00 คาเฉลี่ย 4.19 4.19 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดออน แนวทางแกไข 
คณะวิทยาการจัดการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ตามหนวยงานตาง ๆ ที่
รับนักศึกษาเขาทาํงาน แตอัตราการสงคืน
แบบสอบถามกลับคืนมาคอนใชระยะเวลานนาน 

คณะวิทยาการจัดการมกีารกํากับติดตามแบบสอบถาม
เพื่อใหกลบัคืนมามากย่ิงข้ึน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  - 
 
 
 
 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 

......................1,474............................... 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด .....................352..........................คน 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
16.2.1.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะวิทยาการ
จัดการ 
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ตัวบงชี้ 17  :  ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
ของสถาบัน (สมศ.) 

คําอธิบาย 
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปน

หน่ึงของสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกําหนดเอกลักษณ "บูรณาการความรู เพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน" และคณะไดกําหนดเอกลักษณ คือ บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทองถ่ิน 

 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ 
อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 

เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกบัจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานดาน
เอกลักษณร วมกับมหาวิทยาลัย ที่ เนน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทองถ่ิน   คณะ
วิทยาการจัดการมียุทธศาสตรการบริการ
วิชาการ โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรที่ 3 คือ
บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ทองถ่ิน มีการกําหนดกลยุทธของการบริการ
วิชาการที่ ส อดคล อ งกับ เ อกลั กษณขอ ง
มหาวิทยาลัย โดยมี 2 เปาประสงค คือ 
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาทองถ่ินไดรับการ
พัฒ นา โ ดย ใช อ ง ค ค ว าม รู จ า กก า ร วิ จั ย 
เปาประสงคที่  2 เพื่อใหทองถ่ินไดรับการ
พัฒนาศักยภาพจากการบริการทางวิชาการ 
และเปาประสงคที่  3 เพื่อ ให นัก ศึกษา 
ประชาชน และผูที่เกี่ยวของตระหนักถึงคุณคา
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  (เอกสารหมายเลข 17.1.1.1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีการสรางระบบการมสีวนรวมของผูเรียนและ

บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธทีก่ําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

คณะมีการประชุมจัดทําแผนการใชงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 
โดยมีกิจกรรมที่คณาจารยและนักศึกษาทุก
สาขาวิชาไดรวมวางแผนและดําเนินการให
สอดคลองกับแผนกลยุทธ   นอกจากน้ี 
บุคลากรสายสนับสนุนก็มีภารกิจ ในการ
สนับสนุนการดําเนินการโครงการตาง ๆ ของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 17.1.2.1) 

3 ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่ากวา 3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินความ     
พึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินดังน้ี  

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน
และจุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยูในระดับ
มาก  

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน
และจุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 อยูใน 
ระดับมาก  (เอกสารหมายเลข 17.1.3.1) 

4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงาน
โครงการเพื่อพัฒนาดานเอกลักษณของบัณฑิต
กอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/สราง
คุณคาตอสังคม โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
เกษตรแกผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัด
นครปฐม (เอกสารหมายเลข 17.1.4.1) 

5 ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตาม
จุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด
และไดรับการยอมรบัในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการไดรับการยกยอง หรือ
ยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่ เกี่ยวกับ     
เอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ คือ 
บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทองถ่ิน 
ในระดับสากล (เอกสารหมายเลข 17.1.5.1) 
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เกณฑการประเมิน  : 
 คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
ปฏิบัติได 4 ขอ ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดควรมีการกาํกบั ดูแล ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามอัตลักษณ และเอกลักษณ
อยางตอเน่ือง 

มีคณะกรรมการกาํกบั ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามอตัลกัษณ และเอกลกัษณอยางตอเน่ือง 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
  
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

17.1.1.1 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจดัการ  
   ที่มีมติเรื่องเอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 
- แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยฯ 

17.1.2.1 -  แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
17.1.3.1 -  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ   

   การดําเนินการตามอัตลักษณ เอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.4.1 -  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม 
-  รายการรองทุกขชาวบาน  ชวงสุขชาวบาน ออกอากาศทางชอง TNN 
-  เว็บไซต ผูจัดการออนไลน http://www.manager.co.th 
-  เว็บไซตมติชนออนไลน  www.matichon.co.th 

คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.5.1 -  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม 
-  รายการรองทุกขชาวบาน  ชวงสุขชาวบาน ออกอากาศทางชอง TNN 
-  เว็บไซต ผูจัดการออนไลน http://www.manager.co.th 
-  เว็บไซตมติชนออนไลน  www.matichon.co.th 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2: จํานวนโครงการที่สอดคลองกับอัตลักษณหรือเอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 
หนวยวัด : โครงการ 
นํ้าหนัก : รอยละ5 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 
  อาจารยมาลินี  นาคใหญ 
  นางสาวสรอยมณี  เดชะ 

 
คําอธิบาย: 

 เปนตัวช้ีวัดที่ตอบสนองตอเปาประสงคขอที่ 1 บัณฑิตมีความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค พรอมทํางานในประชาคมอาเซียน 

 วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณ

ของคณะวิทยาการจัดการดังน้ี 

 อัตลักษณ   :  จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน 

 เอกลักษณ  :  บูรณาการความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน   

คําอธิบายเพ่ิมเติม 
โครงการทีส่อดคลองกบัอัตลกัษณหรือเอกลักษณทีส่งเสริมใหนักศึกษามีอัตลักษณ “จิตพฒันา

ทองถ่ิน” คือ โครงการทีจ่ัดเพือ่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดลงพื้นที่ในชุมชนทองถ่ิน เชน คายอาสา ฯลฯ 
หรือโครงการทีม่ีความสอดคลองกบัเอกลกัษณ “การบรูณาการความรูเพื่อพฒันาทองถ่ิน” คือ โครงการที่
จัดเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูเพื่อใหความรูคนในทองถ่ิน เพื่อเปนการสนับสนุนให
ชุมชนมีการพฒันา 

 
 

เกณฑการใหคะแนน: 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

โครงการ 
มีการดําเนินการ 2 

โครงการ 
มีการดําเนินการ 3 

โครงการ 
มีการดําเนินการ 4 

โครงการ 
มีการดําเนินการ 5 

โครงการ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 โครงการทีจ่ัดโดยคณาจารยที่สงักัดคณะวิทยาการจัดการ 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4  5 โครงการ ......5..........คะแนน  บรรล ุ

ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการทีส่อดคลองกบัอัต
ลักษณหรือเอกลกัษณที่สงเสริมใหนักศึกษามอีัต
ลักษณ “จิตพฒันาทองถ่ิน” 

 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

1.2.1.1 โครงการบริการวิชาการสูทองถ่ินเพื่อนํามาบรูณาการการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและหรอืวิจัย 

สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 

1.2.1.2 สายสัมพันธบญัชีสูชุมชนและบรกิารวิชาการแกชุมชน สาขาวิชาบัญชี 

1.2.1.3 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน วัดสวยดวย 5 ส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.2.1.4 โครงการเว็บไซตใหชุมชน”โรงเรียนบานหนองไผ” สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

1.2.1.5 การพัฒนาทักษะการสือ่สารและเทคนิคการนําเสนองานทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลกัสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดหลักเกณฑ 
ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมั ติการเปด
ห ลั ก สู ต ร ผ า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ต า ง ๆต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  (2.1.1.1)  โดยกอนเปด
หลักสูตรมีข้ันตอนเริ่มต้ังแตแตงต้ังคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร (2.1.1.2) คณะกรรมการมีหนาที่
ในการควบคุมและกํากับการใชหลักสูตร (2.1.1.3)  
และทุก ๆ  5 ปมีการปรับปรงุหลกัสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (2.1.1.4)  มี
ร ะ เ บี ยบ ในก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน โด ย
มหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบวาดวยการจัด
การศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 
2555  (2.1.1.5) 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดหลักเกณฑ 
ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมั ติการปด
ห ลั ก สู ต ร ผ า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ต า ง ๆต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เชนเดียวกับการเปดหลักสูตร 
(2.1.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ 

คณะวิทยาการจัดการไดปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรในปพ.ศ.  2554 และปพ.ศ.  2554 เพื่อให
เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดับอุ ดม ศึ กษาแห ง ช า ติ   โ ดยสํ า นัก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร (2.1.3.1) ใน 2555  

องคประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ี
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย  
        (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555  ให ยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

คณะฯ ไดใชหลักสูตรฉบับปรับปรุงป พ.ศ.  2554 
และพ.ศ.2555 ในหลักสูตรมีเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานการอุดมศึกษา และไดรับอนุมัติจาก
สํ า นั ก ง า น ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว
(2.1.3.2)สวนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีสภาวิชาชีพ
บัญชีรับรอง(2.1.3.3)การแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับคณะเพื่อประเมินตามตัวช้ีวัด
(2.1.3.4) 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 
1 ขอ 2 และขอ 3ของแตละหลักสูตร (2.1.4.1) 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
โดยมีคณะกรรมการควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกตามหลักเกณฑของตัวช้ีวัด (2.1.4.2) 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประ เมินครบ ทุก ตัวบ ง ช้ีและทุ ก
หลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 
1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา(2.1.5.1)และมีการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ต ามผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใน ข อ  4 
(2.1.5.2)อี กทั้ ง ยั งมี การควบ คุมกํากับ ให การ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร(2.1.5.3) 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ .........5....... คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
  

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
2.1.1.1 ข้ันตอนการเปดหลกัสตูร คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.2 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.3 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.4 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.5 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปรญิญา และปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2555   
คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.1 ข้ันตอนการปดหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.3.1 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) (มคอ.2) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.3.2 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.3.3 คําสั่งแตงต้ังกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.4.1 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555  คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.4.2 . คําสัง่อบรมอาจารยใหม 

. คําสัง่อบรมโครงการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

. คําสัง่อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการความรู และการ
เขียนเอกสารตําราเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลกัสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.5.2 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555 คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.5.3 มคอ.7 คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี  2.2 :   อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้  :   ปจจัยนําเขา   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบ : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
 

เกณฑการประเมิน   :   เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปน้ี 
 แปลงคารอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 . 5  
สูตรการคํานวณ       :  

 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 
                     รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก   =    
             

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
                      
                        คะแนนที่ได    =       
 
 
 
ผลการการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 20  คน 
จากจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน  67 คน (อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 66 คน  

อาจารยที่ลาศึกษาตอ 1 คน) คิดเปนรอยละ 29.85  เทียบเปนระดับคะแนน 4.98 (29.85 x 5 /30) 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 15 รอยละ 29.85   4.98 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
มีจํานวนอาจารยทีจ่บวุฒปิรญิญาเอกเพิม่ข้ึนและยังมี
อาจารยประจําทีอ่ยูในระหวางกําลงัศึกษาปรญิญาเอก
หลายทาน 

 

 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                         x  5                           

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 42 
 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
มีจํานวนอาจารยทีม่ีวุฒปิรญิญาเอกเพิม่ข้ึนแตยังมี
สัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกบัจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
........................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

2.2.1.1 บัญชีรายช่ืออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3       : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ประเภทของตัวบงชี้    : ปจจัยนําเขา   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
 

เกณฑการประเมิน    : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปน้ี 
  แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
สูตรการคํานวณ   :  

 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
              รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
                      
                  คะแนนที่ได    =       
 
 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                    x  5 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                    x 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 43 
 

ผลการการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน

11  คน  (ผศ. 10 คน  รศ. 1 คน) จากจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน 67 คน 
(อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 66 คน  อาจารยที่ลาศึกษาตอ 1 คน) คิดเปนรอยละ 16.42  เทียบเปนระดับ
คะแนน 1.37 
  
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 18 รอยละ 16.42 1.37 คะแนน   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
  

 

จุดออน แนวทางแกไข 
มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
นอยเมื่อเทยีบกับจํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

สงเสรมิใหอาจารยทาํผลงานวิชาการใหมากข้ึน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

2.3.1.1 บัญชีรายช่ืออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
ประเภทของตัวบงชี้   :  กระบวนการ   
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หริัณยณภัทร, อาจารยจฑุามาส ศรชีมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีแผนการบริหารและการพฒันา

คณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมีแผนการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจกัษ 

คณะวิทยาการจัดการมีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลโดย
จัดทําเปนแผนการปฏิบัติการ(2.4.1.1) 

2 มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดโดยจัดทํา เปนแผนการพัฒนาบุคลากร 2556 
(2.4.2.1) 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการอบรมเตรียม 
ความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ(2.4.2.2)  
การขอสงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชา(2.4.2.3) 
 

3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมสีวัสดิการเสรมิสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยบุคลากรรวมอวยพรปใหมผูบรหิารและจัดงาน
เลี้ยงสังสรรคปใหม 2557 (2.4.3.1)และงานแสดงมุติตาจติ
เกษียณราชการ ผศ.ศักด์ิชัย สหกลุบญุญรกัษ (2.4.3.2) การ
ตรวจสุขภาพประจาํป (2.4.3.3) 
 

4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพฒันามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของ 

คณะวิทยาการจัดการ มีการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษาโดยจัดทําไว ใน งานวิจัยและมคอ 
(2.4.4.1) และรายงานผลการประเมินอาจารย (2.4.4.2) 
 

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย 

คณะวิทยาการจัดการมีการโดยมีการจัดใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตลอดจน
ควบคุมดูแลใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดถือ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 สนับสนุนถือปฏิบัติ ปฏิบัติ โดยมีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย(2.4.5.1) 

และข อบั ง คับมหา วิทยาลั ยร าชภัฏนครปฐมว าด วย
จรรยาบรรณบุคลากร(2.4.5.2) 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บรหิารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินผลความสําเร็จของ 
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยนํารายละเอียดแจงในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อหาขอสรุป(2.4.6.1) สรุปการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(2.4.6.2) 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผน
หรือปรบัปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อวางแผนในอนาคตในรายงานการประชุมคณะ
(2.4.7.1) และมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรูและการเขียนเอกสารตําราเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ คณะวิทยาการ (2.4.7.2)  

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ   
7  ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการมีการพัฒนาอาจารยและสายสนับสนุน
เพื่ อให   มีการจัดการเรียนการสอน ที่ ดีและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

. 

 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
         มีการวางแผนพฒันาบุคคลลากรเนนการทําความรูทีไ่ดรับไปพฒันาการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน 
เปนสําคัญ 
 
รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
2.4.1.1 แผนพฒันาบุคลากร  คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสงัคนันท 
2.4.2.1 แผนพฒันาบุคลากร  2556 คุณสุวรรณี วิเชียรคําจร 
2.4.2.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการอบรมเตรียม 

ความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ 

2.4.2.3 การขอสงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ 

อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ 

2.4.3.1 งานเลี้ยงสงัสรรคปใหม 2557  อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ 
2.4.3.2 งานแสดงมุติตาจิตเกษียณราชการ ผศ.ศักด์ิชัย สหกลุบุญญ

รักษ 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.4.3.3 การตรวจสุขภาพประจําป  คณะวิทยาการจัดการ 
2.4.4.1 งานวิจยัและ มคอ. อาจารยกสมล ชนะสุข 
2.4.4.2 รายงานผลการประเมินอาจารย คุณอุทัยวรรณ รุงทองนิรนัดร 
2.4.5.1 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ 
2.4.5.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ 

2.4.6.1 รายงานการประชุม อาจารยผองใส สินธุสกุล 
2.4.6.2 สรุปการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ 

การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ 

2.4.7.1 รายงานการประชุม อาจารยผองใส สินธุสกุล 
2.4.7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูและการ

เขียนเอกสารตําราเพือ่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
คณะวิทยาการ  

อาจารยผองใส สินธุสกุล 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
ประเภทของตัวบงชี้   :  กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หริัณยณภัทร, อาจารยจฑุามาส ศรชีมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
โครงสร างหลักสูตรที่ มี ร ายวิชาที่ ฝกภาคปฏิบั ติและฝ ก
ประสบการณวิชาชีพโดยพิจารณาไดจาคําอธิบายรายวิชาที่
อาจารยผูสอนตองจัดทํากอนเปดภาคการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 และ 2.6.1.4) 

2 ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร  มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการที่เปด
สอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนจะตองเปนผูจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชากอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาน้ัน ซึ่งรายละเอียดจะประกอบดวย จุดมุงหมายของ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
สื่อที่ใชสอน ตําราหลัก หนังสืออานประกอบ และอาจารย
ผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาใหนักศึกษาในวันแรกที่พบ
กับนักศึกษาทุกหมูเรียนที่สอน มีการประเมินผลทั้งระหวาง
ภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.6.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะ
การเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มีรายวิชาที่สงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบั ติทั้ งในและนอกหองเรียน เชน วิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
นักศึกษาตองออกไปฝกงานกับสถานประกอบการจรงิ หรือจาก
การทําวิจัยในรายวิชาวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.6.3.1) 

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภ า ย น อ ก เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน
หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1) และทุกหลักสูตรมีการ
เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีประสบการณตรงมาบรรยายใหนักศึกษา
ฟง (เอกสารหมายเลข 2.6.4.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย

หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย
โดยไดมีการทําวิจัยในช้ันเรียน (เอกสารหมายเลข 2.6.5.1) 
และมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 2.6.5.2) 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนที่
มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.6.6.1) 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะวิทยาการจัดการมีการพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายให
ประธานสาขาวิชานําผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน (2.6.7.1) 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

  
 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 
หนวยงานหรือ 
แหลงของขอมูล 

2.6.1.1 แนวการสอนในแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแตละหลักสูตรของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.1.3 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.1.4 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.2.1 แนวการสอนในแบบ มคอ. 3 ทุกรายวิชาภาคการศึกษา 1/2555 และ
2/2555 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.3.1 ตัวอยางมคอ.3 รายวิชาเตรียมฝกฯ วิชาวิจัย และ มคอ. 4 ฝก
ประสบการณของแตละหลักสูตรของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.4.1 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตรของทุกหลักสูตรของ
คณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอกที่มาบรรยายใหนักศึกษาของคณะทุก
หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.5.1 งานวิจัยในช้ันเรียน คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.5.2 งานวิจัยที่บรูณาการกับการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.7.1 รายงานการประชุมคณะที่เกี่ยวของ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.) 

ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หริัณยณภัทร, อาจารยจฑุามาส ศรชีมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   :      
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามความตองการของผู ใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการมีการ ดําเ นินการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1) 

2 มีการ นําผลจากขอ 1 มาใช ในการปรับปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการไดมีการนําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรงุหลกัสูตรตางๆของ
คณะฯ เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุงป 
พ.ศ. 2555) (2.7.2.1) ไดทําการปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหวาง
ประเทศ1และ ภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประเทศ2 
รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบั ติการด านภาษาไว ใน
หลักสูตรดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต (2.7.2.2) 

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ  มีการส ง เสริมสนับสนุน
ทรัพยากรดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ
ที่พึงประสงค โดยมีเจาหนาที่ดูแลใหบริการตางๆ มี
เว็บไซตของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยโดยใชรวมกัน
เพื่อการสรางสังคมแหงการเรียนรู (2.7.3.1)  มี
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ
ในการจัดโครงการตางๆ เชน  โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่, โครงการอบรมภาษาอังกฤษ,  โครงการ
อบรมคอมพิวเตอร (2.7.3.2) 

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
วิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบันหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ (2.7.4.1) 

5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จัดโดย
คณะฯ มีดังน้ี  โครงการผูใหยอมเปนที่รัก, โครงการ
บริการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส., โครงการปนนํ้าใจให
นอง โครงการเยาวชนจิตอาสาเอื้ออาทรผูสูงอายุ 
(2.7.5.1) 

  
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

คณะวิทยาการจัดการมกีารปรบัปรงุหลกัสูตรทุก ๆ  5 ป
เพื่อใหทนัสมัยและสอดคลองกบัความตองการของสังคม
และทองถ่ินจะเหน็ไดจากการมีการสํารวจคุณลกัษณะ
บัณฑิตทีพ่ึงประสงคจากผูใชบัณฑิต 

. 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

กอนจะปรบัปรุงหลกัสูตรคณะฯ มีการสํารวจความพงึพอใจผูใชบัณฑิตเพือ่นําผลที่ไดมาเปนขอมลู
ในการพัฒนาหลกัสูตรใหเปนหลกัสูตรที่ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
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รายการหลักฐานแสดง 

 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 
หนวยงานหรือ 
แหลงของขอมูล 

2.7.1.1 รายงานผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค คณะวิทยาการจัดการ 
2.7.2.1 หลักสูตรฉบับปรบัปรุงป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
2.7.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนําเทคโนโลยีใชเพือ่พฒันาภาษาอังกฤษธุรกจิ

ระหวางประเทศ 
 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.3.1 เว็บไซตของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณในการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตของคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.3.2 . โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การทาเรอืแหงประเทศไทย 
. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่งาน บริษัทโอสถสภา 
. โครงการศึกษาดูงานโครงการราชประสงคหุบกะพง เพชรบุร ี

 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.4.1 
ผังระบบและกลไกลการสงเสรมินักศึกษาเขารวมประชุมงานวิชา และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ  

คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.5.1 

. โครงการ “ ผูใหยอมเปนที่รกั ”  

. โครงการบริการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส.  

. โครงการปนนํ้าใจใหนอง 

. โครงการเยาวชนจิตอาสาเอื้ออาทรผูสูงอายุ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8       :     ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.) 
ประเภทของตัวบงชี้   :       ผลผลิต  
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หริัณยณภัทร, อาจารยจฑุามาส ศรชีมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการสงเสรมิไวเปนลายลักษณอกัษร 
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรบันักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
(2.8.1.1) 

2 มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงทัง้สถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการถายทอดหรือ
เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสรมิตามขอ 1 ไปยัง
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึง (2.8.2.1, 2.8.2.2, 2.8.2.3) 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการหรือกจิกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ี
และเปาหมายวัดความสําเรจ็ 
(2.8.3.1, 2.8.3.2, 2.8.3.3) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบง ช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผล
โครงการหรือกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดที่
กําหนดในขอ 3 (2.8.4.1, 2.8.4.2, 2.8.4.3) 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ (2.8.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...5..... ขอ .........5....... คะแนน  บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาไวในหลักสูตรและ
ในการจดัการเรยีนการสอนรายวิชาตางๆทุกวิชา 

. 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
. . 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

2.8.1.1 หลกัสูตรป 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.1 เว็บไซตคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.2 คูมือนักศึกษาป 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.3 จดหมายขาวเฟองฟา คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.3.1 โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5 ส. 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.3.2 โครงการผูใหยอมเปนที่รกั 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพื่อพฒันาศักยภาพ 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.4.1 ผลการประเมินโครงการบรกิารแกชุมชน วัดสวยดวย 5 ส. 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.4.2 ผลการประเมินโครงการผูใหยอมเปนทีร่ัก 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.4.3 ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.5.1 นักศึกษาไดรับเลือกใหเปนอาสาสมัครดีเดน ระดับประเทศอันดับที่ 1 
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย  

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1  :   บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
(สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ 

 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรอืมีกจิการของตนเองทีม่ีรายไดประจาํอยูแลว และผู
ที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร  

เกณฑการใหคะแนน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากบั 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการสํารวจบัณฑิตดังน้ี 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
1 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 700 
2 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 424 
3 จํานวนบัณฑิตที่มงีานทําหลังสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอสิระ) 
358 

4 จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 41 
5 จํานวนบัณฑิตที่มงีานทํากอนเขาศึกษา 50 
6 จํานวนบัณฑิตที่มกีิจการของตนเองที่มรีายไดประจําอยูแลว 41 
7 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 16 
8 จํานวนบัณฑิตทีล่าอุปสมบท 0 
9 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 

 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป  468 คน 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด   486 คน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 รอยละ 96.30 4.81 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
บัณฑิตสวนใหญมงีานทํา  
 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

1.1 รายงานสรุปภาวการณมงีานทําของบัณฑิต ป2556 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ  
 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
1 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 1,474 
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด (ทกุระดับ) 352 
3 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด (ทกุระดับ) 700 
4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.19 

 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ..........1,474..... 

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด....352.......คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
คาเฉลี่ย 4.00 คาเฉลี่ย .....4.19..... ....4.19..... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
  

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.1 รายงานสรุปความพงึพอใจผูใชบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3  : ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ 
    เผยแพร  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 

 
หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 
 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.50 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  
0.75 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเ น่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 59 
 

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 

ขอมูล ปการศึกษา 2555 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (คน) 11 คน 
จํานวนรวมของงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร (ช้ินงาน)  
.  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 0.25) . 
.  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 0.50) 3 ช้ิน (0.50×3) 
.  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 0.75) . 
.  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 1.00) . 

ผลการคํานวณตามสูตร 1.50 
 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพร 
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 1.50 คน X 100 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 11 คน 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ 13.64 2.73 คะแนน   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนตีพมิพ

ผลงานหรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
.......................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

3.1 บัญชีรายช่ือผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลยั 
3.2 หลกัฐานการนําเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลยั 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4   : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ 
(สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปรญิญาเอก X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัด
อยูในควอไทลที ่1 , 2, 3 และ 4 ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 
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  กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล ปการศึกษา 2554 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) N/A 
จํานวนรวมของงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร (ช้ินงาน) N/A 
. จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.125 ) N/A 
. จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.25 ) N/A 
. จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.50 ) N/A 
. จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.75 ) N/A 
. จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 1.00 ) N/A 

 
 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปรญิญาเอก................... X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด.................คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ .................. ................ คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
  

 

จุดออน แนวทางแกไข 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

   
   
   
   
 
ตัวบงช้ี 14   : การพัฒนาคณาจารย  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารย ดร.ดารินทร  โพธิ์ต้ังธรรม 
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, 
  อาจารย ดร.มินตมันตา หิรัณยณภัทร, อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู  
  อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทรพงษ 
 

เกณฑการพิจารณา 

 กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 
 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา  207 

 
 

อาจารยประจําทั้งหมด  67 คน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน จํานวนคน ระดับ
คุณภาพ 

คานํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและไมมีตําแหนงทางวิชาการ    

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง ผศ.    

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง รศ.    

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง ศ.    

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและไมมีตําแหนงทางวิชาการ 45 2 90 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง ผศ. 1 3 3 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง รศ. 1 5 5 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง ศ.    

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและไมมีตําแหนงทางวิชาการ 11 5 55 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง ผศ. 9 6 54 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง รศ.    

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง ศ.    

13 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 67   

14 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา   207 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

ระดับ 5 3.09  2.58 คะแนน   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีจํานวนเพิ่มขึ้น  
 

จุดทีค่วรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

มีอาจารยบางสวนที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนโดยการจัดอบรมการทํา
ผลงานวิชาการ 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม 

.......................................................................................................................................................... 
 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

14.1 รายงานขอมูลบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1    : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 2556 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยภาวนา  บํารุงสุข ,  อาจารยสปุระวีณ  ศิรินุกุลวัฒนา , 
                                          อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล และ อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย 
เกณฑมาตรฐาน   :       
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดยมีระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษา (3.1.1.1) มีคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรกึษา 
(3.1.1.2) มีแบบฟอรมใหคําปรึกษา (3.1.1.3) มีระบบการสง
ตอดูแลสุขภาพกายและจิตใจของนักศึกษา 3.1.1.4) มีหนวย
ใหบริการและให คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาและหนา 
Facebook ของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
(3.1.1.5) มีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย 
ที่ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการและ Facebook สโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในการใหคําปรึกษา (3.1.1.6) 
มีคําสั่งอบรมอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย (3.1.1.7) 
มีคําสั่งและภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2557 
คณะวิทยาการจัดการ (3.1.1.8) และมี Facebook สโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (3.1.1.9) 

2 มีการจัดบริการขอมูลข าวสารที่ เปน
ประโยชนตอนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา โดยใช Facebook ชมรมศิษยเกา
คณะวิทยาการจัดการ (3.1.2.1) เว็บไซตมหาวิทยาลัยและ
กองพัฒนานักศึกษา (3.1.2.2) และเว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ (3.1.2.3)  

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

คณะ วิทยาการจั ดการมี การจั ดกิ จกรรม เพื่ อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดยมีการ
บริการขอมูลรายช่ือสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (3.1.3.1) มีการจัดโครงการ
ฝกประสบการณวิชาชีพและนิเทศนักศึกษาและสมุดบันทึก
การฝกงาน (3.1.3.2) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต (3.1.3.3) และมีการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา/ศิษยเกาดานการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชน (3.1.3.4) 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีการจัดบริการขอมูลข าวสารที่ เปน

ประโยชนตอศิษยเกา  
คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บรวมรวมฐานขอมูลศิษยเกา 
โดยมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส/ทําเนียบบัณฑิต (3.1.4.1) 
มี ก ร ะบ วนการ ส ง ข า วสา ร ให ศิ ษย เ ก า ทา ง เ ว็บ ไซต 
คณะวิทยาการจัดการ (3.1.4.2) และมีคําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินงานติดตามประเมินการใหบริการ และศิษยเกามีสวน
รวมในการวิพากษหลักสูตร (3.1.4.3) 

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา โดยมีการจัดโครงการดังน้ี คือ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการตลาด 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดเพือ่อาชีพ 
- โครงการจัดอบรมความรูดานบญัชีใหแกผูจัดทาํบัญชี (CPD) 
(3.1.5.1)  และเผยแพรขาวสารผานทาง Facebook ชมรม
ศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(3.1.5.2)  

6 มี ผล การ ประ เมิ น คุณภาพของ กา ร
ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ใหบริการโดยมีแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (3.1.6.1) 
มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการติดตามและ
ประเมินผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการของคณะฯ 
(3.1.6.2) มีการสํารวจความพึงพอใจในใหบริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (3.1.6.3) มี
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (3.1.6.4) และมี
รายงานการประชุมในเรื่องการแกไขขอบกพรองการ
ใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ(3.1.6.5) 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให บ ริ ก า ร ม า ใ ช เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
พัฒนาการจั ดบริ ก ารที่ สนองความ
ตองการของนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา โดยมีการการสํารวจความ
พึงพอใจในใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (3.1.7.1) และมีการรายงานการประชุมใน
เรื่องการแกไขขอบกพรอง (3.1.7.2) 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 7  ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการมีกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมลูขาวสารทีป่ฏิบัติไดจริง  
โดยมีการจัดทําระเบียนประวัตินักศึกษาและหนวย
ใหบรกิารและใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษา 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
ที่ระบุหนาทีอ่ยางชัดเจน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

1.กิจกรรมที่พฒันาความรูและประสบการณใหกบัศิษย
เกา 
2.ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา 

1.ประชาสมัพันธขาวสารใหศิษยเกาเขารวมกิจกรรม
มากข้ึน 
2.ปรบัปรุงการใหบริการดานการใหคําปรึกษาและ
บริการขอมลูแกนักศึกษา รวมทั้งเพิ่มการประเมินการ
จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางดานวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่ดี ควร
รักษามาตรฐานไว 
 

รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
3.1.1.1 ฐานขอมูลนักศึกษา ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ 
3.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยฯ 
3.1.1.3 แบบฟอรมใหคําปรกึษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.4 ระบบการสงตอดูแลสุขภาพกายและจิตใจของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.5 หนวยใหบริการและใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษา 

และ Facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.6 ระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยทีป่รกึษาสงนักศึกษา 
มารับบรกิารและ Facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.7 คําสั่งอบรมอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยและโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 2557คณะวิทยาการจัดการ 
 

มหาวิทยาลัยฯ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
3.1.1.8 คําสัง่และภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกต ิ2557  

คณะวิทยาการจัดการ 
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏนครปฐม 
3.1.1.9 Facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.1 Facebook ชมรมศษิยเกาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.2 เว็บไซตมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม, 

กองพัฒนานักศึกษา   
3.1.2.3 เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.3.1 ขอมูลรายชื่อสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.2 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพและนิเทศนักศึกษา 
และสมุดบันทึกการฝกงาน 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.3 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.3.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/ศษิยเกาดานการจัดบริการ

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.1 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส/ทําเนียบบณัฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.4.2 กระบวนการสงขาวสารใหศษิยเกาทางเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.4.3 คําสัง่คณะกรรมการดําเนินงานตดิตามประเมินการใหบริการ  

และศิษยเกามีสวนรวมในการวิพากษหลักสตูร 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.5.1 - โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเขียนแผนการตลาด 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการตลาดเพ่ืออาชีพ 
- โครงการจัดอบรมความรูดานบญัชีใหแกผูจัดทําบญัชี (CPD) 

กลุมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, 
สาขาวิชาบัญช ี

3.1.5.2 Facebook ชมรมศษิยเกา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.1 สํารวจความพึงพอใจในใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.2 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการตดิตามและประเมินผล
การประเมินคุณภาพของการใหบริการของคณะฯ 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.3 สํารวจความพึงพอใจในใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.4 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.5 รายงานการประชมุในเร่ืองการแกไขขอบกพรองการใหบริการของ
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.7.1 สํารวจความพึงพอใจในใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.7.2 รายงานการประชุมในเร่ืองการแกไขขอบกพรองการใหบริการของ
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2    : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยภาวนา  บํารุงสุข ,  อาจารยสปุระวีณ  ศิรินุกุลวัฒนา , 
                                          อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล และ อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย 
เกณฑมาตรฐาน  :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกดาน  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ สง เสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  ดังน้ี 
คือ  มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (3.2.1.1)  

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยมีการจัด
โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา นโยบายสถานศึกษา 3ดี และสรางเครือขาย
ผูนํานักศึกษาของคณะฯ (3.2.2.1)   

3 มีการสงเสรมิใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดํา เ นินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดับปรญิญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเ นินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท จาก
กิจกรรมตอไปน้ี ไดแก  
1. กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(3.2.3.1)  
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนาทีมงานสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  
  คณะวิทยาการจัดการปการศึกษา 2557 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (3.2.3.2) 
- โครงการสงเสริม สนับสนุนการแขงขันของนักศึกษา 
  ในดานวิชาการ กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอตาน 
  ยาเสพติด 
- โครงการแขงขันกีฬาไทย-จีน 
- โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเฟองฟาเกมส ป 2556 
- โครงการประกวดรองเพลง เทิดพระเกียรติและประกวด 
  "COVER DANCE" 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

 

- โครงการประกวดโฟลคซองเฉลิมพระเกียรติเพื่อตอ 
   ตานยาเสพติด ครั้งที่ 7 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม   
(3.2.3.3) 
-  โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนสรางสิ่งแวดลอม 
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม      
(3.2.3.4) 
- โครงการพี่เตือนนองลดปญหาความเสื่อมศีลธรรมทาง
เพศและยาเสพติด 
- โครงการสงเสริม สนับสนุนการแขงขันของนักศึกษา 
  ในดานวิชาการ กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอตาน 
  ยาเสพติด 
5. กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม (3.2.3.5) 
- โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ 
  ปการศึกษา 2556 
- โครงการวิทยาการรวมใจสบืสานวัฒนธรรมไทย 
  ถวายเทียนพรรษา 

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
 

คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน การสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาเฟองฟาเกมสข้ึนทุกปโดยหมุนเวียนแตละคณะฯ เปน
เจาภาพ โดยคณะวิทยาการจัดการเปนเจาภาพการ
แขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส’56 (3.2.4.1) มีการจัดโครงการ
อบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นโยบายสถานศึกษา 3ดี และสรางเครือขายผูนํานักศึกษา
ของคณะฯ (3.2.4.2) และมีการเขารวมการแขงขันกีฬา
และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. “อรพิมเกมส” ครั้งที่ 36 
และมีคําสั่งใหนักศึกษาไปรวมแขงขันกีฬาและทักษะ
วิชาการ (3.2.4.3) 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โดยมีปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (3.2.5.1) และมีการ 
รายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม (3.2.5.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
โดยมีการรายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม 
(3.2.6.1) 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการจัดกจิกรรมใหความรูและทกัษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

มีรายงานผลการดําเนินกิจกรรมกบัสถาบันเครอืขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาทีส่งเสริมผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

จัดทําแผนใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการมรีะบบและกลไกสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

3.2.1.1 แผนดําเนินงานโครงการ และงบประมาณตามกิจกรรม 
ของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.2.1 - โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย
สถานศึกษา 3ด ีและสรางเครือขายผูนํานักศึกษาของคณะฯ 

กลุมสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ 

3.2.3.1 - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกต ิ 
  คณะวิทยาการจัดการปการศึกษา 2557 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.2 - โครงการสงเสริม สนับสนุนการแขงขันของนักศึกษาในดานวิชาการ  
  กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือตอตานยาเสพติด 
- โครงการแขงขันกีฬาไทย-จีน 
- โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเฟองฟาเกมส ป 2556 
- โครงการประกวดรองเพลง เทิดพระเกียรติและประกวด 
  "COVER DANCE" 
- โครงการประกวดโฟลคซองเฉลิมพระเกียรติเพ่ือตอตานยาเสพติด 
  คร้ังท่ี 7 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.3 -  โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนสรางสิ่งแวดลอม 
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.4 - โครงการพ่ีเตือนนองลดปญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและ 
  ยาเสพติด 
- โครงการสงเสริม สนับสนุนการแขงขันของนักศึกษาในดานวิชาการ 
  กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือตอตาน  ยาเสพติด 

กลุมสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ,  
สโมสรนักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.3.5 - โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ 

  ปการศึกษา 2556 
- โครงการวิทยาการรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษา 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.4.1 การแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส’56   คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.4.2 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย
สถานศึกษา 3ด ีและสรางเครือขายผูนํานักศึกษาของคณะฯ 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.4.3 การแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. “อรพิมเกมส” คร้ังท่ี 36และ
คําสัง่ใหนักศึกษาไปรวมแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม 

3.2.5.1 แผนดําเนินงานโครงการและงบประมาณตามกิจกรรม 
ของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.5.2 รายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.6.1 รายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1  : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : คณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี 4 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมรีะบบและกลไกบรหิาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยกําหนดกลไกบรหิาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคในแผนยุทธศาสตรของ
คณะวิทยาการจัดการ หลกัฐาน คือยุทธศาสตรคณะ 
(4.1.1.1.) และมีระบบการวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
หลักฐาน คือคูมือระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ
(4.1.1.2.)  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ
จึงแตงต่ังคณะกรรมการเปนผูดูแลรบัผิดชอบโดยตรง 
หลักฐาน คือ หนังสือแตงต่ังคณะกรรมการที่
เกี่ยวของกบังานวิจัย(4.1.1.3.)ดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนดโดยมีการประชุมคณะกรรมการหลักฐาน 
รายงานการประชุม(4.1.1.4.) 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการมีการบรูณาการ
กระบวนการวิจัยกบัการจัดการเรียนการ หลกัฐาน 
เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย(4.1.2.1.)และ หลักฐาน 
มคอ.3 (4.1.2.2.) 

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

คณะวิทยาการจัดการมีการพฒันาศักยภาพดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยในคณะโดยคณะฯ
จัดโครงการอบรมและแจกคูมือจรรยาบรรณนักวิจัย
ใหแกอาจารย หลกัฐาน เลมโครงการฯและคําสัง่
อบรมวิจัย (4.1.3.1.)   หลกัฐาน คูมือจรรยาบรรณ 
(4.1.3.2.) 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณะวิทยาการจัดการ ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณ
เกี่ยวกับงานวิจัย(เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีงบกลางต้ัง
ไวแลว)จึงขออางอิงการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักฐาน คือหนา
เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ(4.1.4.1.)และหลักฐาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
   ทุนอุดหนุนการวิจัย(4.1.4.2) 
5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปน้ี                                                                                     
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ
ศูนย เครื่ องมือ  หรือ ศูนย ให คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ                                        
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจั ดใหมี ศาสตราจารย อา คัน ตุกะหรื อ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนพันธกจิดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคโดยอางองิดังตอไปน้ี  
- คณะวิทยาการจัดการ  มีหนวยวิจัยฯหลักฐาน 
เอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนยวิจัย(4.1.5.1.) 
- คณะวิทยาการจัดการ  มีแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยขอมลูสนับสนุนการวิจัยฯโดยมี
หองปฏิบัติการวิจัย หลกัฐาน รูปถายหองปฏิบัติการ
วิจัย (4.1.5.2.)                                      
- คณะวิทยาการจัดการ มีสิง่อํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ มีหองที่
เก็บงานวิจัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยควบคุม
ในหองปฏิบัติการวิจัยของมี หลักฐาน   สมุดคุมการ
ยืม-คืนหนังสอืและผลงานวิจัย(4.1.5.3.)                                                                       
- คณะวิทยาการจัดการ ยังไมมกีารจัดงานวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ ของคณะ แตสนับสนุนการจัดงาน
วิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อางอิง หลักฐาน  เอกสารเกี่ยวของการจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
(4.1.5.4.) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนโดย จัดทําแบบสอบถามและ
ประเมินผล หลักฐาน เลมสรปุผลการประเมิน
(4.1.6.1.) 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนเขาที่ประชุมคณะกรรมการคณะ
หลักฐาน รายงานการประชุมคณะการคณะฯ
(4.1.7.1.) 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกเพื่อสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสังคม หลักฐาน  
คือคูมือระบบ บริหารงานวิจัย (4.1.8.1.) หลักฐาน 
เอกสารเกีย่วกับการจัดต้ังศูนยวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการและเลมโครงการวิจัยฯ(4.1.6.2.) 
หลักฐาน เลมวิจัย(4.1.8.3.)  
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 7 ขอ มีการดําเนินการ 8 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ
ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุนงบประมาณ  สงเสริม
คณาจารยในการพัฒนาความรูโดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมี
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ใหคาํปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ มีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
ฯ  มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการ
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีกิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชญิ (visiting professor)โดย การจัดสรร
ทรัพยากร แหลงคนควาตาง  ๆเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหแกคณาจารย  และมีระบบและกลไกเพ่ือสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
จากสภาพปญหาของสงัคม เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสงัคมและดาํเนินการตามระบบ 

คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะ
วิทยาการจัดการและสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัย กับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน และยงั
สงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของคณะวิทยาการจัดการ  จะ
จัดอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนและลงพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสงัคม อยางตอเน่ืองท้ัง
ภายในและภายนอก 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
4.1.1.1. แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.2. คําสั่งหนาที่และความรบัผิดชอบคณะกรรมการบรหิารงานวิจัย

หรอืงานสรางสรรควิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.1.3. คูมือระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.4. รายงานการประชุม คณะกรรมการบรหิาร

งานวิจยัหรืองานสรางสรรค
วิทยาการจัดการ 

4.1.2.1. เอกสารเกี่ยวกบังานวิจัย โปรแกรมวิชา 
4.1.2.2 มคอ.3  โปรแกรมวิชา 
4.1.3.1. เลมโครงการเกีย่วกบังานวิจัย 3โครงการ/คําสัง่เขาอบรมวิจยั กลุมสาขาวิชาบรหิาร 
4.1.3.2. คูมือจรรยาบรรณคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.4.1. เว็บไซตของสถาบนัวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
4.1.4.2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทนุอุดหนุนการ

วิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

4.1.5.1. 
 

เอกสารเกี่ยวกบัการจัดต้ังศูนยวิจัย/หนวยวิจยั คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.5.2. รูปหองปฏิบัติการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.3. สมุดยืม-คืนหนังสือของหองปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.4. 
 

เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

4.1.6.1. เลมสรปุผลการประเมนิ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.7.1. รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.8.1. คูมือระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.8.2. เอกสารเกี่ยวกบัการจัดต้ังศูนยวิจัย/หนวยวิจยั 

และเลมโครงการวิจัยฯ 
คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.8.3. เลมวิจัย สาขาวิชา 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : คณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี 4 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีร ะบบและกล ไกส นับส นุนการ เผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หลกัฐาน  
คูมือบรหิารงานวิจยัคณะวิทยาการจัดการ 
(4.2.1.1.)หลักฐาน  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ
(4.2.1.2.)หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
(4.2.1.3.)  

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการ  มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสงัเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค  หลกัฐาน คูมือ
บรหิารงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ (4.2.2.1.) 
หลักฐาน คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ(4.2.2.2.) 
หลักฐาน รายงานการประชุมคณะกรรมการ
งานวิจัย(4.2.2.3.) 
หลักฐาน เอกสารทีเ่กี่ยวกบัองคความรูใหมใน
งานวิจัย  (4.2.2.4.) 

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

คณะวิทยาการจัดการ  มีการประชาสมัพันธและ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ได โดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการ  หลกัฐาน คือ หนาเว็บไซต
คณะวิทยาการจัดการ(4.2.3.1.) หลกัฐาน 
เอกสารเกี่ยวกับการเผยแพรงานวิจัย (4.2.3.2.) 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ให เกิดประโยชน  และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ  มีการนําผลงานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรบัรองการใชประโยชนจรงิจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน หลักฐาน คือ แบบฟอรม
รับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
(4.2.4.1.) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิ

ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ นํา ไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการ  มีระบบและกลไกเพื่อชวย
ในการคุมครองสทิธ์ิของงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรค แตยังไมมีการของคุมครองสิทธ์ิ 
หลักฐาน คูมือบรหิารงานวิจัยฯคณะวิทยาการ
จัดการ(4.2.5.1.) 

 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ  5 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

   
 

จุดออน แนวทางแกไข 
คณะวิทยาการจัดการยังไมมกีารคุมครองสิทธิใน
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยของ
โปรแกรมการจัดการทั่ว 

คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ควรมีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและ
สงเสริมผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากข้ึนรวมถึงการ
สนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครองสิทธิ 
ตอไป 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
4.2.1.1. คูมือบรหิารงานวิจัยฯคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 
4.2.1.2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ  คณะวิทยาการจัดการ 
4.2.1.3. เอกสารเกี่ยวกบัการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยคณะวิทยาการ

จัดการ 
โปรแกรมวิชา 

4.2..2.1. คูมือบรหิารงานวิจัยฯคณะวิทยาการจัดการ  
 

คณะวิทยาการจัดการ 

4.2.2.2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ คณะวิทยาการจัดการ 
4.2.2.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการงานวิจัย คณะกรรมการบรหิาร

งานวิจยัหรืองาน
สรางสรรควิทยาการ
จัดการ 

4.2.2.4. เอกสารทีเ่กี่ยวกบัองคความรูใหมในการบริการวิชาการและ(ผศ.ดร.
เกศินี) 

โปรแกรมวิชา 

4.2.3.1. เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.2. เอกสารเกี่ยวกบัการเผยแพรงานวิจยั โปรแกรมวิชา 
4.2.4.1. แบบฟอรมรบัรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน คณะวิทยาการจัดการ/

โปรแกรมวิชา 
4.2.5.1 คูมือบรหิารงานวิจัยฯคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3   : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 
    และนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : คณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี 4 
 
เกณฑการประเมิน :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5  
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ  :  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได  =   
 
 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบนั  

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน= คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 320,000 บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 1,640,000 บาท 
รวมจํานวนเงินสนับสนุนทั้งหมด 1,960,000 บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 66 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 29,697 บาท
(1,960,000/66=  29,697 บาท) 
คะแนนที่ได 5  คะแนน 
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

20,000  บาท 29,697  5 คะแนน   บรรล ุ
   ไมบรรล ุ

 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกx  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

จุดแข็งของ คณะวิทยาการจัดการ ดานการวิจัย คือ 
1. มรีะบบและกลไกการในการบรหิารงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรคชัดเจน 
2. สนับสนุนและสงเสรมิความรวมมือระหวาง
นักวิจัยของคณะกบัองคกรตางๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
3. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทาํงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ 
4. อาจารยทํางานวิจยัโดยไดรบัเงินทุนจํานวนมาก
จากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก 

แนวทางเสริมของคณะวิทยาการจัดการ ดานการวิจัย คือ 
1.สงเสรมิความรวมมือระหวางนักวิจยัของคณะ กับองคกร
ภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 
2.จัดอบรมการองคความรูดานการทําวิจัย 
3. สงเสริมการลงพื้นทีเ่พือ่หาหัวขอวิจยัใหตรงตอปญหา
ของทองถ่ิน เพือ่พฒันาความรูดานงานวิจยั 
4.สงเสรมิสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทัง้ภายใน
และภายนอกคณะฯ 
5.สงเสรมิสนับสนุนชวยหาแหลงทุนวิจัยแหลง ใหอาจารย 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

4.3.1.1 เอกสารเก่ียวกับการรับเงินทุนทั้งภายในและภายนอก  โปรแกรมวิชา 
4.3.1.2 รายชื่ออาจารยคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : คณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี 4 
เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพมิพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู
ในควอไทลที ่1, 2, 3 และ 4 ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.50 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5  คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

  
การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลีย่ 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล 
รวม 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด (คน)              67 
จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรอืเผยแพร (ช้ินงาน)              26 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.125)  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.25)     26 (0.25×26 =6.5) 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.50 )  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.75)  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 1.00)  
ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 6.5 
รอยละของผลรวมคาถวงนํ้าหนักตอจํานวนอาจารย 9.70 
คะแนนของตัวบงช้ี 4.85 

 
 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

ที่ตีพิมพหรือเผยแพร  6.5 
x 100 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 67 คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ 9.70 4.85 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดการมงีานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรงานสรางสรรคที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติ และงานสรางสรรคที่ไดรบั
การเผยแพรในระดับนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการควรมกีารสงเสรมิสนับสนุนใหมี
งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพมิพหรอื
เผยแพรงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรใน
ระดับชาติ และงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติอยางตอเน่ือง 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
5.1 งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิพหรอืเผยแพรที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ จาํนวน 26 เลม 
 

5.2 งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิพหรอืเผยแพรที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ จํานวน 1 เลม 

 

5.3 รายช่ืออาจารย  
 
ตัวบงชี้ท่ี 6   : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : คณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี 4 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากบั 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
1 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 10 
2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน 
 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 67 
5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 15.15 

 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 10 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 67 คน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ 14.92 3.73 คะแนน   บรรล ุ

   ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
  

 

จุดออน แนวทางแกไข 
คณะวิทยาการจัดการมงีานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนในจํานวนนอยหากเทียบกบัจํานวน
บุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการควรมกีารสงเสรมิใหมีงานวิจัย
หรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในจํานวนที่
เพิม่ข้ึน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

6.1 งานวิจยัที่นําไปใชประโยชน จํานวน 10 เรือ่ง    
6.2 รายช่ืออาจารย  
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ตัวบงชี้ท่ี  7   : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : คณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี 4 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 3 
x 100 

 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 67 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอมูล ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด (คน) 67 
จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรบัรองคุณภาพ(ช้ินงาน) 3 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.25)  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.50 )  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.75)  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 1.00) 3  เลม 
ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 3 
รอยละของผลรวมคาถวงนํ้าหนักตอจํานวนอาจารย 4.48 
คะแนนของตัวบงช้ี 2.24 
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 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 3 
x 100 

 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 67 คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 5 รอยละ 4.48 2.24 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดการมผีลงานวิชาการที่ไดรบัการ
รับรองคุณภาพโดยมีตําราทีม่ีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒทิี่สถานศึกษากําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมกีารสงเสรมิสนับสนุนให
อาจารยมผีลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรองคุณภาพ
เพิม่มากข้ึนและมีจํานวนมากตอเน่ือง 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

7.1 ตําราหรอืหนังสือที่มกีารประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด 

 

7.2 รายช่ืออาจารยคณะวิทยาการจัดการ  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวณิช, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 
 

เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมี
การจัดทําคูมือระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
(5.1.1.1) และดําเนินการตามแผนบริการวิชาการประจําป
ตามที่กําหนด (5.1.1.2) 

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน ไดแก โครงการเว็บไซตใหชุมชน โรงเรียนบาน
หนองไผ ( 5.1.2.1) ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซตเพื่อธุรกิจ  และรายวิชาการพาณิชยอิเล็คโทรนิค 
โดยบรรจุอยูใน มคอ.3 ( 5.1.2.2)  

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการวิจัย
ไดแกโครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามใน
จังหวัดนครปฐม( 5.1.3.1) ตอยอดเปนงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการในหมูบานปลา
กัดจีน ตําบลหนองปากโลง  จังหวัดนครปฐม ระบอุยูใน
ขอเสนอโครงการ ( 5.1.3.2) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยโดย
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
ครัง้ที่ 1/2557 (5.1.4.1) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยโดยกําหนดแนวทางในการพัฒนาในป
ตอไปจากการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการครั้งที่ 1/2557  (5.1.5.1) 

 
 
 

องคประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5....ขอ .......5.........คะแนน   บรรล ุ
ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะฯมีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมีบุคลากรที่มี
ความสามารถในหลายๆดานและไดทําติดตอกันมาเปน
เวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับหนวยงานภายนอกที่
ดี  สวนจุดออนก็จะเปนการเพิ่มจํานวนโครงการทั้งใน
สวนการเรียนการสอน และการวิจัย   

สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในคณะฯเห็น
ความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม
ตลอดจนการนําไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  
 

 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข เอกสารหลักฐาน หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 
5.1.1.1 คูมือระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม สํานักงานคณะฯ 
5.1.1.2 แผนบรกิารวิชาการประจําปการศึกษา 2556 สํานักงานคณะฯ 
5.1.2.1 โครงการเว็บไซตใหชุมชน”โรงเรียนบานหนองไผ”  โปรแกรมคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
5.1.2.2 มคอ. 3 รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพือ่ธุรกิจ 

และรายวิชาการพาณิชยอิเล็คโทรนิค 
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

5.1.3.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
แกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

5.1.3.2 ขอเสนอโครงการแผนงานวิจัยเรื่องการพฒันาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบบรูณาการในหมูบานปลากัดจีน ตําบลหนองปากโลง จงัหวัด
นครปฐม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

5.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการครั้งที่
1/2557 

สํานักงานคณะฯ 

5.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการครั้งที่
1/2557 

สํานักงานคณะฯ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวณิช, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 
 

เกณฑมาตรฐาน:  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน 

ในปที่ผานมามีการสํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนบริการวิชาการตามประเด็นยุทธศาสตรของ
คณะ (5.2.1.1) 

2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแกโครงการบริการ
วิชาการสูทองถ่ิน เพื่อนํามาบูรณาการการบรกิารวิชาการ
กับการเรียน การสอนและหรอืการวิจัยเปนความรวมมือ
กับเทศบาลตําบลบางเลน จัดบรกิารวิชาการใหกับกลุม
สตรีแมบาน ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จงัหวัด
นครปฐม (5.2.2.1) 

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคมโดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2557(5.2.3.1) 

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการคือในป
ถัดไปควรจัดโครงการน้ีโดยการเพิ่มเน้ือหาตามที่ผูเขา
อบรมเสนอแนะรวมทั้งการเปลี่ยนกลุมเปาหมายไปยัง
พื้นที่ใกลเคียงก็จะทําใหเกิดเครือขายเพิ่มข้ึน (5.2.4.1) 

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวิชาการผาน
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการในการคัดสรร 
วิเคราะห สังเคราะหและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน(5.2.5.1) อยาง
เปนทางการ ผานเว็บไซคของคณะ (5.2.5.2) 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...5.....ขอ ........5........คะแนน   บรรล ุ

ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1.คณะฯมีกระบวนการการบริการวิชาการที่เปน
ข้ันตอน 
2.มีการสํารวจความตองการของภาคเอกชนภาครัฐ
หรือชุมชนกอนที่จะนํามาจัดทําโครงการการบริการ
วิชาการ 
3.มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่ดี   

 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
1.มีระบบการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ
และเผยแพรสูสาธารณชนเพียงชองทางเดียวคือเว็บ

ไซคคณะ 

1.ควรเพิม่ชองทางการถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในและเผยแพรสูสาธารณชนเชน วารสารวิชาการ

ของทางคณะ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
5.2.1.1 ผลสํ า ร วจความต อ งการ ในการฝ กอบรมของ

ภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร 

5.2.2.1 โครงการบริการวิชาการสูทองถ่ิน เพื่อนํามาบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียน การสอนและหรือการ
วิจัย  

โปรแกรมการเงนิและการธนาคาร 

5.2.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบรกิาร
วิชาการสูทองถ่ินครั้งที่ 1/2557หัวขอประโยชนของ
การใหบริการทางวิชาการตอสงัคม 
 

คณะกรรมการบรหิารงานบริการ
วิชาการ 

5.2.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบรกิาร
วิชาการครั้งที่ 1/2557 แนวทางการพัฒนากิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการโครงการบรกิารวิชาการสู
ทองถ่ิน เพื่อนํามาบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียน การสอนและหรือการวิจัย  

คณะกรรมการบรหิารงานบริการ
วิชาการ 

5.2.5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ สํานักงานคณะฯ 
5.2.5.2 เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ 

http://msc.npru.ac.th 
สํานักงานคณะฯ 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8  : การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
   การเรียนการสอนหรือการวิจัย  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวณิช, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 
วิธีการคํานวณ  
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 93 
 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  
 

ขอมูล ผลการดําเนินงาน 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 7 
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย 1 
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งในสวนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

0 

รวมโครงการบรกิารวิชาการทัง้หมด 8 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการทัง้หมด 11 
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

72.73 

 
หมายเหตุ  ในการประเมินตัวบงชี้น้ีตองมีโครงการท้ัง 2 ประเภท  ท้ังน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมี 
ท้ัง 2 ประเภท  และ ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน 
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 8 โครงการ 

x 100 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 
ตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 11 โครงการ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 15 รอยละ 72.73 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1.มีบุคลากรทีม่ีความสามารถในหลายๆดานและได
ทําติดตอกันมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดเครือขาย
กับหนวยงานภายนอกที่ดี   

- 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

1.การเพิม่จํานวนโครงการทั้งในสวนการวิจัย   ทําโครงการการจัดการความรูในการบรูณาการกบัการ
วิจัย 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

1 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs 
และแนวปฏิบัติการบัญชีตนทุน”  และมคอ.3 รายวิชาเตรียมพรอมสู
วิชาชีพบัญชี   

สาขาวิชาบัญชี 

2 โครงการบริการวิชาการสูทองถ่ิน เพื่อนํามาบรูณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียน การสอนและหรอืการวิจัย   และมคอ.3 รายวิชาการเงิน
ธุรกิจและรายวิชาบรหิารการผลิต 

สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร 

3 โครงการเว็บไซตใหชุมชน”โรงเรียนบานหนองไผ” และมคอ. 3 รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพือ่ธุรกิจและรายวิชาการพาณิชยอิเล็คโทรนิค 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN PR.JUNIOR และมคอ.3 รายวิชา
หลักการประชาสัมพันธ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพรความรูสู
อาเซียน และมคอ.3 รายวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูสือ่ขาวเยาวชนเพื่อเผยแพรความรูสู
อาเซียน และมคอ.3 รายวิชาการสือ่ขาวและการเขียนขาว 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวประชาสัมพันธเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมใน
เขตลุมนํ้าทาจีน และมคอ.3 หลกัการประชาสัมพันธ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

8 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาองักฤษและเทคโนโลยีแก
เกษตรกรผูเพาะเลีย้งปลาสวยงามในจงัหวัดนครปฐม และขอเสนอโครงการ
แผนงานวิจัยเรื่องการพฒันาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการใน
หมูบานปลากัดจีน ตําบลหนองปากโลง  จงัหวัดนครปฐม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกจิ 

9 โครงการสายสัมพันธบัญชีสูชุมชนและบริการวิชาการแกชุมชน ตําบลสระ
พัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

สาขาวิชาบัญชี 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเผยแพรความรูสูอาเซียน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
11 โครงการบริการวิชาการสูทองถ่ิน: พัฒนารานคาปลีกขนาดเลก็  สาขาวิชาการตลาด 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 95 
 

ตัวบงชี้ท่ี 9   :     ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวณิช, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยการมสีวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
มีการกําหนดแผนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
(9.1.1.1) โดยในปน้ีมีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนคือ
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน NPAEs และแนวปฏิบัติการบัญชีตนทุน” (9.1.1.2)  

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 
80 

ในปน้ีบรรลุเปาหมายตามแผนคือตัวช้ีวัด3.1 รอยละการ
บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงัคมตออาจารย
ประจํากําหนดเปาหมายรอยละ 45 ผลการดําเนินการไดรอย
ละ 42.42 คิดเปนบรรลุเปาหมายตามแผนรอยละ 94.27 
(9.1.2.1) 

3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

สมาชิกผูทําบญัชีที่เขาอบรม ช่ือนางสาวลาวัลย ขวัญเมอืงมี
การเรียนรูอยางตอเน่ืองโดยมีรายช่ือเขาอบรมพัฒนาความรู
ตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีในชวงป 2554-2556 (9.1.3.1)  

4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีารพฒันา
ตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยคง 
อัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องคกร 

- 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอ
สังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

- 

 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได  
1 ขอ 

ปฏิบัติได  
2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

1.คณะมีโครงการพฒันาหลักสูตรการพัฒนาความรู
ตอเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีเพือ่เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนอยางชัดเจน 

1.สรางระบบการติดตามผลกระทบทีเ่กิดประโยชน
สรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชนภายหลงัจากเขา
รวมโครงการไปแลว 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
     1.ยังขาดระบบติดตามการพัฒนาตนเองอยาง   
        ตอเน่ืองและย่ังยืนของชุมชนหรอืองคกร 

1. ควรสรางระบบติดตามการพฒันาตนเองอยาง   
   ตอเน่ืองและย่ังยืนของชุมชนหรอืองคกร 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลกัฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

9.1.1.1 แผนบรกิารวิชาการประจําปการศึกษา 2556 สํานักงานคณะฯ 
9.1.1.2 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และ

แนวปฏิบัติการบญัชีตนทุน” 
โปรแกรมบญัชี 

9.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการครั้งที่ 1/2557 สํานักงานคณะฯ 
9.1.3.1 หนังสือรบัรองการเขารบัการอบรมพฒันาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี 

ในป 2554-2556 
โปรแกรมบญัชี 
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ตัวบงชี้ท่ี  18.1   :    การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบรกิารวิชาการ/หรืองานวิจัย (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวณิช, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะฯมีแผนในการใหบริการวิชาการโดยการบูรณา

การการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการหรือ
งานวิจัย กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของ
คณะจํานวน 8 โครงการ (18.1.1.1) 

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 ในปน้ีบรรลุเปาหมายตามแผนคือตัวช้ีวัด 3.2.รอยละ
การสงเสรมิการบูรณาการการบริการทางวิชาการกบั
การเรียนการสอนและการวิจัยกําหนดเปาหมายรอย
ละ 45 ผลการดําเนินการไดรอยละ 72.73 (18.1.1.2) 

3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน - 
4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ

สถาบัน 
- 

5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ - 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

คะแนน  1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 - 5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ 2 ขอ 3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
1.คณะฯมีจุดออนในประเด็นน้ีในสวนของมาตรการ
เสรมิในการช้ีนําใหกบัชุมชนในขอ3-5 ซึ่งทาํไดยาก
มาก 

1.ประชุมรวมกบัทางมหาวิทยาลัยในการทําความ
เขาใจของตัวช้ีวัดเพือ่หาทางแกไขวาจะทําอยางไร 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

18.1.1.1 แผนบรกิารวิชาการประจําปการศึกษา 2556 สํานักงานคณะฯ 
18.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการครั้งที่ 

1/2557 
สํานักงานคณะฯ 
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ตัวบงชี้ท่ี 18.2  : การทํากจิกรรมหรอืโครงการรวมกบัชุมชน ทองถ่ินเพือ่การพัฒนา (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวณิช, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
คณะฯมีแผนในการทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกับชุมชน ทองถ่ินเพื่อ
การพัฒนากําหนดไวในแผนบริการวิชาการการประจําปของคณะจํานวน 
1 โครงการคือโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม”  
(18.2.1.1) 

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่า
กวารอยละ 80 

บรรลเุปาหมายตามแผนคือ 1 โครงการคิดเปนรอยละ 100 (18.2.2.1) 

3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
คนในชุมชน 

ผลของโครงการทําใหชุมชนมีศูนยการเรียนรูหมูบานปลากัดจีน 
(18.2.3.1) 

4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอชุมชนหรอื
สถาบัน 

จากผลของโครงการดังกลาวทําใหมผีูเขามาเย่ียมชมอันสงผลตอการสราง
งานสรางรายได (18.2.4.1) 

5 ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

จากโครงการน้ีทําใหรายการทุกขชาวบานชองTNNของTrue visionและ
รายการคมชัดลึกฝกอาชีพ มาถายทําไปออกรายการ (18.2.5.1) 

 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได  2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการทํากจิกรรมหรอื
โครงการรวมกับชุมชน ทองถ่ินเพือ่การพฒันาที่ชัดเจน 

- 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 100 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

18.2.1.1 แผนบรกิารวิชาการประจําปการศึกษา 2556 สํานักงานคณะฯ 
18.2.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการครั้งที่ 

1/2557 
สํานักงานคณะฯ 

18.2.3.1 เว็บไซคมติชนออนไลนขาวเปดหมูบานปลากัดจีนเตรียมพรอมสู
ตลาดโลก 

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

18.2.4.1 ภาพถายผูเขาเย่ียมชมการเปดนิทรรศการหมูบานปลากัดจีน  โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

18.2.5.1 ภาพถายการออกรายการทุกขชาวบานชองTNNของTrue visionและ
รายการคมชัดลึกฝกอาชีพ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา   
  อ.กสมล ชนะสขุ และอ.ชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน โดยระบุ
ในคูมือนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556 
(6.1.1.1) คณะฯ กําหนดแผนการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวใน
ยุทธศาสตรคณะฯ (6.1.1.2) ซึ่งสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (6.1.1.3) 
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.1.4) 
โดยคณะฯ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเปนแนว
ทางการดําเนินงาน (6.1.1.5) ซึ่งคณะฯ ได
กําหนดแผนงาน (6.1.1.6) และมีการดําเนิน
กิจกรรมครบถวนตามแผนงาน (6.1.1.7- 
6.1.1.9) 

2 มีการบูรณาการงานดานทํา นุบํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจงาน
สอนและกิ จกรรม นัก ศึกษา  ไดแก  วิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ (6.1.2.1) ซึ่งประกอบดวย
โครงการตางๆ (6.1.2.2-6.1.2.4) และกิจกรรม
ตางๆ ใหแกนักศึกษา (6.1.2.5-6.1.2.9) 

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คณะวิทยาการจัดการมีการเผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการดานทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยประชาสัมพันธ
ผ านทาง เ ว็บ ไซต  http://msc.npru.ac.th 
(6.1.3.1) และประชาสัมพันธผานวารสาร
เฟองฟา (6.1.3.2) 

องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คณะวิทยาการจั ดการมี การประเมินผล
ความสํา เร็ จของการ เ รียนการสอนวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ (6.1.4.1) และกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดใหแกนักศึกษา โดยระบุอยูในเลม
รายงานสรุปโครงการตางๆ (6.1.4.2-6.1.4.9) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมิน
จากโครงการ“ผูใหยอมเปนที่รัก” ไปปรับปรุง
ในกิจกรรมอยางตอเน่ือง (6.1.5.1)  

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน เปนที่ ยอมรับ ใน
ระดับชาติ  

- 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดผูรบัผดิชอบในการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการจัดกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตลอดป และมีงบประมาณใหตามความเหมาะสม มีการบูรณา
การงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน และนักศึกษามีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
รวมถึงนักศึกษาไดทํากิจกรรมชวยเหลือชุมชน และมีการ
ประเมินผลความสําเร็จ ตลอดจนนําผลการประเมินไปพัฒนา
และปรับปรุงเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
คณะวิทยาการจัดการไดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” อยางตอเน่ืองมา

ทุกปโดยไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและบุคคลภายนอก ซึ่งเปน
โครงการที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงผลตอช่ือเสียงที่ดีและความ
ยอมรับนับถือจากบุคลากร และนักศึกษา รวมถึงสังคมภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.4 คําสั่งแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 

6.1.1.5 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.6 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจดัการ ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.7 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.1.8 โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5ส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพือ่พัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.2.1 มคอ.3 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.2.2 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.2.3 โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5ส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพือ่พัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.2.5 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
คณะ 

วิทยาการจัดการ 
6.1.2.6 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร 

เทิดพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

6.1.2.7 โครงการปฐมนิเทศ และสงเสริมจริยธรรม (บายศรสีูขวัญ) เชิง
ปฏิบัติการตานยาเสพติด 
 

สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
(ธุรกจิระหวางประเทศ 

6.1.2.8 โครงการปจฉิมนิเทศ และ IB สัมพันธ ครั้งที ่1 สาขาวิชาวิชา
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ

ระหวางประเทศ 
6.1.2.9 โครงการออกคายอาสาบําเพ็ญประโยชน และพัฒนาชุมชน  สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 

(ธุรกจิระหวางประเทศ 
6.1.3.1 

 
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th คณะ 

วิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

6.1.3.2 วารสารเฟองฟา คณะ 
วิทยาการจัดการ 

6.1.4.1 มคอ.5 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.4.2 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.4.3 โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5ส. สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพือ่พัฒนาศักยภาพ สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.4.5 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

6.1.4.6 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร 
เทิดพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

6.1.4.7 โครงการปฐมนิเทศ และสงเสริมจริยธรรม (บายศรสีูขวัญ) เชิง
ปฏิบัติการตานยาเสพติด 

สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

6.1.4.8 โครงการปจฉิมนิเทศ และ IB สัมพันธ ครั้งที ่1 สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

6.1.4.9 โครงการออกคายอาสาบําเพ็ญประโยชน และพัฒนาชุมชน  สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

6.1.5.1 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.5.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 10   : การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา   
  อ.กสมล ชนะสขุ และอ.ชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน โดยระบุใน
คูมือนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556 (10.1.1) 
คณะฯ กําหนดแผนการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในยุทธศาสตรคณะฯ 
(10.1.2) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (10.1.3) และแตงต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (10.1.4) โดยคณะฯ มีระบบและ
กล ไกก าร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ลป วัฒ นธร ร มขอ ง
มหาวิทยาลัยเปนแนวทางการ ดํา เ นินงาน 
(10.1.5) ซึ่งคณะฯ ไดกําหนดแผนงาน (10.1.6) 
และมีการดําเนินกิจกรรมครบถวนตามแผนงาน 
(10.1.7- 10.1.9) 

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 คณะวิทยาการจัดการ  ไดกํ าหนดแผนงาน 
(10.2.1) และไดมีการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไวไม ตํ่ากว ารอยละ 80 โดยสรุปใน
ความสําเร็จของการดําเนินงาน (10.2.2.) และ
เลมสรุปโครงการ (10.2.3-10.2.10) 

3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” (10.3.1) 
และโครงการ วัดสวยดวย 5 ส . (10.3.2) 
สม่ําเสมอ  

4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/
ภายนอก 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการตางๆ 
ที่สงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/
ภายนอก (10.4.1-10.4.8) 

5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ นัก ศึกษาในคณะ วิทยาการจั ดการ  ได รั บ
ประกาศนียบัตร อาสาสมัครดีเดน ระดับประเทศ 
อันดับที่ 1 จากวัดธรรมกาย ในโครงการความ
รวมมือระดับชาติ (10.5.1) 
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เกณฑการใหคะแนน  
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได  
1 ขอ 

ปฏิบัติได  
2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยมีการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 80 และมีการดําเนินงาน
สม่ําเสมออยางตอเน่ือง เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก ทั้งน้ีไดรับการยก
ยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมใหกับนักศึกษา 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนภายใน/ภายนอก ทั้งน้ีไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

10.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.4 คําสั่งแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.5 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.6 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจดัการ ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.7 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป 
10.1.8 โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5ส. สาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป 
10.1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพือ่พัฒนาศักยภาพ สาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป 
10.2.1 แผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงและสงเสรมิศิลปะและ

วัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 

10.2.2 ความสําเรจ็ของการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงและสงเสรมิ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

10.2.3 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.2.4 โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5ส. สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพือ่พัฒนาศักยภาพ สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.2.6 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

10.2.7 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 
81 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

10.2.8 โครงการปฐมนิเทศ และสงเสริมจริยธรรม (บายศรสีูขวัญ) เชิง
ปฏิบัติการตานยาเสพติด 

สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

10.2.9 โครงการปจฉิมนิเทศ และ IB สัมพันธ ครั้งที ่1 สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

10.2.10 โครงการออกคายอาสาบําเพ็ญประโยชน และพัฒนาชุมชน  สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

10.3.1 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.3.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.4.1 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.4.2 โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5ส. สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิเพือ่พัฒนาศักยภาพ สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.4.4 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

10.4.5 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 
81 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

10.4.6 โครงการปฐมนิเทศ และสงเสริมจริยธรรม (บายศรสีูขวัญ) เชิง
ปฏิบัติการตานยาเสพติด 

สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

10.4.7 โครงการปจฉิมนิเทศ และ IB สัมพันธ  สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

10.4.8 โครงการออกคายอาสาบําเพ็ญประโยชน และพัฒนาชุมชน  สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

10.5.1 ประกาศนียบัตร อาสาสมัครดีเดน ระดับประเทศ อันดับที ่1 จาก
วัดธรรมกาย ในโครงการความรวมมือระดับชาติ 

สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 11  : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา   
  อ.กสมล ชนะสขุ และอ.ชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมที่ดี 
คณะวิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรมและ
โครงการตางๆ ทางศิลปะและวัฒนธรรม โดย
คณาจารยและนักศึกษามีสวนรวม ซึ่ ง
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยมีคําสั่งแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบดานศิลปะและวัฒนธรรม 
และผูรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ (11.1.1) 
และภาพถายที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
บุคลากรในกิจกรรมตางๆ (11.1.2) 

2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทร ี

คณะวิทยาการจัดการไดจัดสภาพสิ่งแวดลอม
ใหมีความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรี 
(11.2.1) 

3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาการจัดการไดปรับแตงและรักษาภูมิ
ทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (11.3.1) 

4 การจัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
สงเสริมใหนักศึกษาและบคุลากรมสีวนรวมอยางสม่ําเสมอ  

คณะวิทยาการจัดการไดจัดใหมีพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 
(11.4.1) 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการไดประเมินระดับความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่ เกี่ยวกับ
ประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(11.5.1) 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
ปฏิบัติได  4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

บุคลากรของคณะฯ มีสวนรวมในกิจกรรมที่คณะจัด
ข้ึนที่ ก อ ให เ กิด วัฒนธรรมที่ ดี  โดยคณะฯ จั ด
สิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ ใหมีความปลอดภัย  
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ
สุนทรี  และมีภูมิทัศนที่สวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คณะฯ จัดให
มีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ โดยผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
อยูในระดับมากที่สุด 

คณะฯ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหมีพื้นที่จัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ โดยรักษา
สิ่งแวดลอม และใหความสําคัญดานความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสุนทร ี

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

คณะฯ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหมีพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสงเสริมใหนักศึกษา
และบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ โดยรักษาสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญดานความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทร ี

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
11.1.1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบดานศิลปะและวัฒนธรรม และ

ผูรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ 
คณะวิทยาการจัดการ 

11.1.2 ภาพถายกิจกรรมตางๆ คณะวิทยาการจัดการ 
11.2.1 ภาพถายสภาพแวดลอมภายในบริเวณคณะวิทยาการจัดการ โดยมี

สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทร ี

คณะวิทยาการจัดการ 

11.3.1 ภาพถายสภาพแวดลอมภายนอกบรเิวณคณะวิทยาการจัดการ  โดยมี
การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาการจัดการ 

11.4.1 ภาพถายโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยคณะวิทยาการจดัการไดจดั
ใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ  

คณะวิทยาการจัดการ 

11.5.1 สรปุการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอ
สภาพแวดลอมของคณะวิทยาการจัดการในดานการพฒันาสุนทรียภาพ
ในทางศิลปะและวัฒนธรรม   

คณะวิทยาการจัดการ 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1    : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสงัคนันท, อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ, 
  อาจารย ดร.อรสิรา ธานีรณานนท, อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี,  
  อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ 
เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

ครบถวนและมกีารประเมินตนเองตามหลกัเกณฑที่
กําหนดลวงหนา 

คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. 
2547 มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงาน โดยให
ขอเสนอแนะในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานป 2556 (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.1) มีการเปดเผยประวัติของกรรมการ
ประจําคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2) และ
กรรมการประจําคณะมกีารประเมินตนเอง
ตามเกณฑทีก่ําหนดลวงหนาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครัง้ที่ 3/2556 
ไดรับผลการประเมินอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 
4.49 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.3) 

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

ผูบริหารไดบรหิารงานโดยนําตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามแผนการดําเนินงานมาเปนแนวทางใน
การบริหารงาน รวมถึงถายทอดตัวช้ีวัดให
ผูบริหารระดับโปรแกรมวิชา คณาจารยทราบ 
และยึดถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1) 
คณะฯ ใชระบบ GFMIS ในการติดตามผลการ
บรหิารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนิน
ตามตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) (เอกสารหมายเลข 
7.1.2.2) 

3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน 

คณะฯ มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารบัรอง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย  

องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 สถาบัน (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) มีการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.2) และมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนที่
วางไว รวมทั้งมีการแจงผลการดําเนินงานที่
สําคัญใหบุคลากรภายในคณะรับทราบในที่
ประชุมอาจารย (เอกสารหมายเลข 7.1.3.3) 
หรือผานบันทึกขอความ (เอกสารหมายเลข 
7.1.3.4) 

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ ตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

คณะฯ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยใน
คณะ โดยจัดการประชุมอาจารยประจําคณะ
วิทยาการจัดการทกุภาคการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 7.1.4.1) 
คณบดีบรหิารงานโดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจใหรองคณบดี 3 ทาน ผูชวยคณบดี 1 
ทานรับผิดชอบงานตามภาระหนาที่ ดังน้ี 
 ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา รอง
คณบดีรับผิดชอบดานบริหารแผนงาน 
 อาจารยผองใส  สินธุสกลุ รอง
คณบดีรับผิดชอบดานมาตรฐานการศึกษา 
 อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
รองคณบดีรับผิดชอบดานวิชาการ  
 อาจารยภาวนา  บํารุงสุข ผูชวย
คณบดีรับผิดชอบดานกจิการนักศึกษา  
(เอกสารหมายเลข 7.1.4.2, 7.1.4.3) 

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ 

คณบดีมีการถายทอดความรูแกคณาจารยใน
คณะ โดยเนนการเพิม่ทักษะในการปฏิบัติงาน
และเพือ่เพิม่ศักยภาพ เปนเอกสารแนะนํา
การทําผลงานทางวิชาการเขียนโดยคณบดี
มอบใหแกอาจารยในคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.5.1) 

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหาร บรหิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ทั้ง 10 ดาน กลาวคือ 
1) หลักประสิทธิผล คณะบรหิารงานโดยยึด
การบรรลุความสําเรจ็ตามแผนยุทธศาสตร
และแผนการดําเนินงาน โดยทุกโครงการที่ขอ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  อนุมัติตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาตรงกับแผน

ยุทธศาสตรขอใด มีการระบุตัวช้ีวัดและ
เปาหมายในทุกโครงการ และเมื่อจัดโครงการ
ลุลวงแลวตองรายงานผลการดําเนินโครงการ 
รวมจํานวนโครงการทั้งหมด 207 โครงการ 
โครงการทีบ่รรลุวัตถุประสงครอยละ 100 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) 
2) หลักประสิทธิภาพ คณะฯบรหิารงานโดย
มุงเนนการใชทรพัยากรที่มีอยูอยางคุมคา เชน 
ทุกสาขาวิชาสามารถใชหองประชุม 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณ
ประกอบการสอนรวมกัน และเครื่องตรวจ
ขอสอบ เปนตน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.2) 
มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบรหิาร
จัดการเอกสาร จัดทําเปนรายงานสรุปผลการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตอผูบริหาร 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.3) 
3) หลักการตอบสนอง คณะฯใหความสําคัญ
กับการบรกิารใหกับผูรับบริการมีความพึง
พอใจ มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการไดรับบรกิารสิ่งเอื้ออํานวย
ความสะดวก (เอกสารหมายเลข 7.1.6.4) 
4) หลักภาระรบัผิดชอบ คณะฯตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอการดําเนินงานของคณะ
ตามพันธกิจ โดยทําตามระบบและกลไกการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย มีรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.5) คณะมี
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.6) รายงานประจําป 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.7) รายงานการ
ควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.8) 
และรายงานการบรหิารความเสี่ยง (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.9) เสนอตอผูบรหิาร
มหาวิทยาลัย  
5) หลักความโปรงใส คณะฯ มีการเปดเผย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  ขอมูลขาวสารที่จําเปนและเช่ือถือไดให

บุคลากรและสาธารณชนไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอผานชองทางตาง ๆ เชน การ
สอบถามโดยตรงกับคณบดี ทางอินเทอรเน็ต 
และบันทกึขอความ เปนตน (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.10)  
6) หลักการมสีวนรวม คณะฯเปดโอกาสให
บุคลากรและผูมสีวนเกี่ยวของแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะการบรหิารงานในลกัษณะ
ตาง ๆ เชน การประชุม การตัดสินใจในรปู
คณะกรรมการ ฯ (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.11) มีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารดวย
โปรแกรม LINE ในโทรศัพทมือถือ เพือ่
กระจายขาวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.12) 
7) หลักการกระจายอํานาจ การบรหิารงาน
ระดับคณะฯ คณบดี แตงต้ังรองคณบดี 3 
ทาน และผูชวยคณบดี 1 ทานรับผิดชอบงาน
ของคณะในแตละดาน นอกจากน้ัน แตละ
สาขาวิชา มีการแตงต้ังประธาน รองประธาน 
กรรมการ และเลขานุการรับผิดชอบการ
ดําเนินงานของหลกัสูตร (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.13) 
8) หลักนิติธรรม คณบดีและผูบรหิารแตละ
ระดับบรหิารงานโดยยึดระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.14) 
9) หลักความเสมอภาค บุคลากร นักศึกษา 
และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรับการดูแลอยางเทา
เทียมกันตามประเภท/ตําแหนงงาน (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.15) 
10) หลักมุงเนนฉันทามติ คณะบรหิารงาน
โดยใหเกียรติแกผูรวมงาน และยอมรับมติใน
การประชุม (เอกสารหมายเลข 7.1.6.16) 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม  

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ทําการประเมินผูบริหารคือ คณบดี รอง
คณบดีและผูชวยคณบดี ประเด็นหัวขอที่ใชใน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  การประเมินเปนไปตามภาระหนาทีท่ี่ระบุไว

ในคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที ่35/2556 
เรื่องการกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของ
ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556  
(7.1.7.1) และผูบริหารคณะไดจัดทําแผนการ
ปรับปรงุการดําเนินงานตามขอแนะนําของ
คณะกรรมการประเมิน (7.1.7.2) 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6  ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 7 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

7.1.1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยคณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัย 

7.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2556, 1/2557 คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.1.3 ประวัติคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.1.4 รายงานผลการประเมินตนเอง คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ

จัดการ ป 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.2.1 แผนการดําเนินงานป 2556 คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.2.2 หนาจอระบบ GFMIS ในการติดตามผลการบรหิารสารสนเทศ  คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.3.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน  
คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส  คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.3.3 รายงานการประชุมอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ครัง้ที่ 3/2556 คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.3.4 แฟมบันทึกขอความ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.4.1 รายงานการประชุมอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2556, 

3/2556 
คณะวิทยาการจัดการ 
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7.1.4.2 คําสั่งแตงต้ังผูบรหิารคณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.4.3 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 35/2556 เรือ่ง การกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูบรหิารคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.5.1 เอกสารแนะนําการเขียนผลงานทางวิชาการ โดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สุวัฒน ฉิมะสงัคนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจําป 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.2 สมุดบันทึกการเบิกใชอุปกรณการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.3 แผนเพิม่ประสทิธิภาพการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 
ปงบประมาณ 2556 และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.4 โครงการประเมนิคุณภาพการใหบรกิารของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 
คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.6 รายงานการประเมินตนเอง  ป 2555 คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.7 รายงานประจําป คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.8 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.9 รายงานการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.10 หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ ชองทางติดตอคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.11 รายงานการประชุมอาจารย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.12 หนาจอกลุม LINE คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.13 คําสั่งแตงต้ังผูบรหิารคณะ และกรรมการประจําโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.14 แฟมระเบยีบ ขอบงัคับ ขอปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.15 สมุดบันทึกการเบิกใชอุปกรณการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.16 รายงานการประชุมอาจารย คณะวิทยาการจัดการ ครัง้ที่ 2/2556, 

3/2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.7.1 รายงานผลการประเมินผูบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  ป 2556 คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.7.2 แผนการปรบัปรงุการดําเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2   : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสงัคนันท, อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ, 
  อาจารย ดร.อรสิรา ธานีรณานนท, อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี,  
  อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ 
เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย  

คณะฯ มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะ เปนแผนการจดัการ
ความรูประจําปงบประมาณ 2556 ซึ่ง
ครอบคลมุพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยของคณะ คือ 1. การเรียนการ
สอนแบบมสีวนรวม และ 2. การพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม  (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1) 

2 มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู
และทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

ตามแผนการจัดการความรูของคณะฯไดมีการ
กําหนดกลุมเปาหมายเปนคณาจารยในคณะ
จํานวน 50 คน ที่จะเขารวมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการความรู (เอกสาร
หมายเลข 7.2.2.1) 

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 
1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
เพื่อรบัผิดชอบงานดานการจัดการความรู
โดยเฉพาะ และมกีารจดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรูใหแกคณาจารย
ในคณะ (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1) และมี
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรูระยะที่ 2 เพื่อแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรูเรื่องการเรียนการสอน 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) และประเด็น
ความรูเรื่องการวิจัยในโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาโครงรางการวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.3) 

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรยีนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย 

คณะฯ ไดรวบรวมความรูที่ไดจากโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู และ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร ( explicit 

knowledge) 
ความรูระยะที่ 2 โดยมีการสงัเคราะหขอมูล
จากคณะกรรมการการจัดการความรู มา
จัดทําเปนรปูเลมรายงานผลการจัดการความรู 
คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2556 
(เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) และมีการ
นําเสนอรายงานผานเว็บไซตของคณะ
วิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.2) 

5 มีการ นําความรูที่ ไดจากการจัดการความรู ในป
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

- 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 4 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

7.2.1.1 แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.2.1 แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ 
7.2.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูระยะที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ 
7.2.3.3 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพฒันาโครงรางการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
7.2.4.1 รายงานผลการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 

2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.4.2 หนาเว็บไซตการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสงัคนันท, อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ, 
  อาจารย ดร.อรสิรา ธานีรณานนท, อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี,  
  อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิ ดชอบ  พันธกิ จหลั กของส วนงานร วม เป น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

คณะฯแตงต้ังคณะกรรมการดานบรหิารความ
เสี่ยง โดยมีคณบดีเปนประธาน และผูชวย
คณบดีที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของคณะรวม
เปนคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 
7.4.1.1) 

2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอยางเชน  
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร   การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร    
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

คณะฯดําเนินการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงจากแผน
ยุทธศาสตร ความเสี่ยงตามภารกจิของ
หนวยงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2   

คณะฯดําเนินการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงขางตน (เอกสารหมายเลข 7.4.3.1) 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน   

คณะฯจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง (เอกสารหมายเลข 7.4.4.1) 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

คณะฯดาํเนินการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและจัดทําเปนรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2556 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) และสง
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการเพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข 7.4.5.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป   

คณะฯ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของผูบรหิารระดับสูงจากรายงานผลการ
บรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2556 มาปรบัใชในแผนการบรหิารความเสี่ยง 
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2557 (เอกสารหมายเลข 7.4.6.1 และ 
7.4.6.2) 

 
เกณฑการประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

7.4.1.1 คําสั่งแตงต้ังกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.2.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.3.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.4.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.5.1 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2557 คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.6.1 รายงานผลการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.6.2 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2557 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ 13   :   การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสงัคนันท, อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ, 
  อาจารย ดร.อรสิรา ธานีรณานนท, อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี,  
  อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ที่ไดรับการแตงต้ังจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดทําการประเมินผลคณบดีคณะวิทยาการจัดการในระดับดี โดยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ และการใชจายงบประมาณอยูในระดับดี สวนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดีมาก 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 4.40 คะแนน 4.40 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

13.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน ในตําแหนงคณบดี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสทิธิกาญจนา  

           อาจารยสมใจ เภาดวง, อาจารยสทุิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ 
เกณฑมาตรฐาน :  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถาบัน 
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินของคณะวิทยาการจัดการ(8.1.1.1) ที่
สอดคลองกบัแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
(8.1.1.2) มีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อการ
พิจารณาและจัดสรรทรัพยากรทางดานการเงิน 
(8.1.1.3) 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการ เงิ น  
หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 

คณะวิทยาการจัดการมกีารจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป เพือ่วางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและมี
หลักเกณฑที่ชัดเจน (8.1.2.1) 

3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร   

คณะวิทยาการจัดการมีงบประมาณประจําป
(8.1.3.1) ที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
สอดคลองกบัแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และ
การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและบุคลากร 
(8.1.3.2) 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

คณะวิทยาการจัดการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ โดยใชระบบการตัดยอด
งบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
(8.1.4.1)และนําเสนองบประมาณเปนรายไตรมาส 
รายครึ่งป และสิ้นปเสนอตอผูบรหิารคณะ และ
เสนอตอมหาวิทยาลัย (8.1.4.2) 

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสวนงานอยางตอเน่ือง 

คณะวิทยาการจัดการมีการนําขอมลูทางการเงินไป
ใชในการวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษาและ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
คณะวิทยาการจัดการอยางตอเน่ืองโดยไดทํา
รายงานทางการเงินและวิเคราะหการใช
งบประมาณเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (8.1.5.1)และ 

องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

 
รายงานการใชเงินงบประมาณประจําป เปนรายไตร
มาส ครึง่ป และสิ้นป (8.1.5.2) 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการใช เงินให เปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของคณะวิทยาการจัดการ
(8.1.6.1) ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามการใชเงิน
ของคณะวิทยาการจัดการ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอกของมหาวิทยาลัย (8.1.6.2) เขา
มาตรวจสอบ การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่กําหนด และรายงานผลการตรวจสอบ
การใชเงินพรอมขอเสนอแนะ (8.1.6.3) 

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบรหิารคณะมกีารติดตามผล  การใช
เงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการใน    แตละพันธ
กิจ (8.1.7.1) และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
(8.1.7.2) เขาที่ประชุมกบ.ของคณะเพื่อใชวางแผน
กลยุทธทางการเงินการตัดสินใจในการจัดทํา
งบประมาณประจําปในปถัดไปใหเกิดประโยชน
สูงสุดและมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน (8.1.7.3) 

 

เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 7 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงินและงบประมาณประจําปที่สอดคลองตาม
ตัวช้ีวัดและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ และพัฒนาบุคลากร ระบุที่มาและการ
ใชไปของทรัพยากรทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
โปรงใส  ตรวจสอบได นําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสวนงาน
อยางตอเน่ือง   

- 
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จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ มีแผนปฏิบัติการทางการเงินในแตละพันธกิจ มีการพัฒนาแผนกลยุทธทาง
การเงิน พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ และพัฒนาบุคลากร เปนแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
ที่ระบุที่มาและการใชไปของทรัพยากรทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของคณะวิทยาการจัดการ ใหดําเนินการไดสอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสวนงานอยางตอเน่ือง  ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ ตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจประเมินความตองการทรัพยากร
ที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานในแตละกลยุทธเปนประจําทุกป 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมลู 
8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.1.2 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
8.1.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อการพจิารณาและจัดสรรทรัพยากร

ทางดานการเงินคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

8.1.2.1 แผนปฏิบัติการประจําปคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.3.1 งบประมาณประจําปคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.4.1 รายงานการใชเงินงบประมาณประจําป รายไตรมาส ครึง่ป และสิ้นป คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.5.1 รายงานการวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.5.2 รายงานการใชเงินงบประมาณประจําป รายไตรมาส ครึง่ป และสิ้นป คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.6.1 คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.6.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย สํานักวางแผนฯ 
8.1.6.3 รายงานผลการตรวจสอบการใชเงินพรอมขอเสนอแนะ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.7.1 สรปุผลการจัดโครงการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.7.2 รายงานการใชเงินงบประมาณประจําป รายไตรมาส ครึง่ป และสิ้นป คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกุล 
  อาจารยมาลินี  นาคใหญ 
  นางสาวสรอยมณี  เดชะ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  : 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน  ต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ 
โดยกําหนดเปนข้ันตอน โดยจัดทําคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา (9.1.1.1)  และมีการแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกตัวองคประกอบ  (9.1.1.2) 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายอยาง
ชัดเจนในทําคูมือประกันคุณภาพ (9.1.2. 1 ) 
และใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบองคประกอบและตัวบงช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา (9.1.2. 2 )  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมกีารกําหนดตัวบงช้ี
เพิ่มเติมตามอัตลักษณองคประกอบที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 
1.2 จํานวนโครงการที่สอดคลองกับอัตลักษณ
หรือเอกลักษณของงคณะวิทยาการจัดการ
(9.1.3.1) 

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต อสภาสถาบันและสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป 

คณะวิทยาการจัดการไดมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน  
มีการควบคุม ตดิตามการดาํเนินงาน และประเมิน
คุณภาพโดยรายงานการใชงบประมาณรายไตรมาส 
ตามปฏิทินการจัดโครงการของคณะวิทยาการ
จัดการ(9.1.4.1) และการจัดทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานประเมินคุณภาพ โดยไดจัดทําอยูใน
รูปเลมของรายงานการประกันคุณภาพ (9.1.4.2) 

3. การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ  

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1.4.3) 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัว
บงช้ี 

คณะวิทยาการจัดการได นําผลการประกัน
คุณภาพการ ศึกษารอบปที่ แล วที่ ไม บ ร รลุ
เปาหมายไดแกองคประกอบที่4 ดานวิจัย มา
ปรับปรุงการทํางาน โดยแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1.5.1 ) 
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2556เพิ่มข้ึน  (9.1.5.2 ) 

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมี website ที่สามารถ
นําเสนอขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันทัง้ 9 
องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ทั้งระดับบุคคล โปรแกรมวิชา และคณะฯ โดย
สามารถเขาไปที ่http://msc.npru.ac.th/ 
(9.1.6.1) 

7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู ใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการไดใหความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีจะสรางให เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงมีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค (9.1.7.1) คณะฯ มี
การประเมินความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต ใน
ประเด็นเก่ียวกับอัตลักษณ (9.1.7.2) และคณะฯมี
การประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ของคณะ
วิทยาการจัดการ (9.1.7.3) 

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสรางเครือขายผูนํา
นักศึกษา เ พ่ือให นักศึกษาสราง เครือขายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติรวมกันใน
ดานประกันคุณภาพ โดยทําความรวมมือ MOU 
นักศึกษาเครือขายราชภัฎเขตภูมิภาคตะวันตก 
 พ.จ.น.ก.  (9.1.8.1) 

9 มีแนวปฏิบั ติที่ ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

คณะวิทยาการจัดการมีการวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา(9.1.9.1) และเผยแพรให
หนวยงานอื่นไปใชประโยชนผานเว็บไซต 
http://msc.npru.ac.th/ (9.1.9.2) 
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เกณฑการประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ    4 
หรือ 5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ....9... ขอ ........5......คะแนน  บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมรีะบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจ 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
  
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
             - 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
9.1.1.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงช้ี คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.2.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.2.2 คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงช้ี คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.3.1 ตัวช้ีวัดที่ 1.2: จํานวนโครงการที่สอดคลองกับอัตลักษณหรือ 

เอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ หนา 28 
คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.4.1 ปฏิทินการจัดโครงการของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจดัการ 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.4.3 Improvement plan คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.5.2 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

และ 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.6.1 หนา website http.//msc.npru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.8.1 MOU นักศึกษาเครือขายราชภัฎเขตภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.9.1 งานวิจัยดานประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.9.2 หนา website http.//msc.npru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 15   :  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกุล 
  อาจารยมาลินี  นาคใหญ 
  นางสาวสรอยมณี  เดชะ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตนสังกัด 
 
ผลการดําเนินงาน 
           คณะวิทยาการจัดการมีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2555    
ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี 4.44 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
4.00 คะแนน 4.78 คะแนน 4.78 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะวิทยาการจัดการมรีะบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจอยางตอเน่ือง 

 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
.........................................................................................................................................................................
. 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมลู 

15.1.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการ
จัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.1    :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยภาวนา บํารุงสุข , อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง ,  
    อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร 
 
เกณฑมาตรฐาน   :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

คณะวิทยาการจัดการไดมีแผนพัฒนาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3ดี (3D) โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
ของคณะฯและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
(10.1.1.1) และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่ง
อํานวยความสะดวก และบุคคล โดยทําคําสั่งแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี  (10.1.1.2) 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติด 

กลุมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มีการจัดการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกจิ 
(10.1.2.1)   มีการจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตยโดย
สงเสริมใหเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาและแตงต้ัง
กรรมการสโมสรนักศึกษา (10.1.2.2) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กิจกรรม
พัฒนาวัดใหมปนเกลียว (10.1.2.3)  ดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด โครงการสงเสริม สนับสนุนการแขงขัน
ของนักศึกษาในดานวิชาการ กีฬาคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อตอตานยาเสพติด (10.1.2.4) 
โครงการประกวดโฟลคซองเฉลิมพระเกียรติ(10.1.2.5) 
โครงการประกวดรองเพลง “เทิดพระเกียรติ” และ
การประกวด Cover Dance ตานภัยยาเสพติด
(10.1.2.6) โครงการประกวดดาว – เดือน (10.1.2.7) 
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธราช
เจามหาวชิราลงกรณ สยามราชกุมารเมื่อในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เรื่อง พี่เตือนนอง ลดปญหาความ
เสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด (10.1.2.8) 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
องคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพือ่การพฒันา

กลุมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มีองคความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี 

องคประกอบที ่10 นโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี (3D)” 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ (3D) อยางมีคุณภาพ โดยไดจัดโครงการอบรมความรู

ดานประกันคุณภาพการศึกษาและแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ใหคณาจารย  บุคลากรของ
คณะฯ และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ  (10.1.3.1) และ
สงเสริมใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) (10.1.3.2) 

4. ใหความรวมมือกบัทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

กลุมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ใหความรวมมือกับทุก
ฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 
ดี (3D) โดยการสงนักศึกษาและบุคลากรเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) เชน ใหอาจารยเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาจัด (10.1.4.1)  
สงบุคลากรเปนกรรมการในกิจกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการของมหาวิทยาลัย (10.1.4.2) ใหอาจารยไป
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 3 ดี (10.1.4.3) 
 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพฒันาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

กลุมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โดยคณบดีไดกํากับ  
ติดตามใหทุกสาขาวิชา พัฒนาและสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
โดยแตงต้ังเปนคําสั่งใหอาจารยในคณะฯ เปนผูกํากับ
ดวย (10.1.5.1) โดยใหทุกสาขาวิชาฯสงเสริมให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 3 ดี (3D) ที่กลุมสาขาวิชา 
จัด เชน โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรมและ
กีฬานันทการ(10.1.5.2) เขารวมโครงการอบรมความรู 
ดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษานโยบาย
สถานศึกษา 3ดี และสรางเครือขายผูนํานักศึกษาของ
คณะฯ(10.1.5.3) สงเสริมใหมีนายกสโมสรคณะ
วิทยาการจัดการเปนผูนําในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาดวยตนเอง (10.1.5.4) 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ    

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 132 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
คณะฯ ไดสงเสริมและมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรู
ทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  ดานประชาธิปไตย  และ
เพื่อตานภัยยาเสพติดที่หลากหลายและสงเสริมให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกคน ไมวาจะเปนกิจกรรมของ
คณะฯ หรือของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ
นโยบายสถานศึกษากับคณาจารย และบุคลากรของคณะฯ 
เพื่อใหอาจารยไดนําไปสอดแทรกในรายวิชาที่สอนไดดวย 

คณะฯ จะสงเสริมใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) เพิม่และหลากหลายข้ึน 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย  
คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังผูรบัผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี   คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.2.1 คูมือนักศึกษา และมคอ. 3  รายวิชาจริยธรรมทางธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
10.1.2.2 การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาและแตงต้ังกรรมการ

สโมสรนักศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.2.3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กิจกรรมพัฒนาวัดใหมปน
เกลียว 

กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร 

10.1.2.4 โครงการสงเสริม สนับสนุนการแขงขันของนักศึกษาในดาน
วิชาการ กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอตานยาเสพติด  

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

10.1.2.5 โครงการประกวดโฟลคซองเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.2.6 โครงการประกวดรองเพลง “เทิดพระเกียรติ” และการ
ประกวด Cover Dance ตานภัยยาเสพติด 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 

10.1.2.7 โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.2.8 โครงการ เทิดพระเกียร ติสม เ ด็จพระนาง เจ าสิ ริกิ ต 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธราชเจามหา
วชิราล งกรณ  สยามราชกุม าร เมื่ อ ในวัน เฉลิ มพระ
ชนมพรรษา เรื่อง พี่ เตือนนอง ลดปญหาความเสื่อม
ศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด 

คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.3.1 โครงการอบรมความรู ดานระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษานโยบายสถานศึกษา 3ดี และสรางเครอืขายผูนํา
นักศึกษาของคณะฯ 

คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.3.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารยผองใส  สนิธุสกลุ 
10.1.4.1 ปฏิทินการจัดกจิกรรมของกองพัฒนานักศึกษา 

ภาพกิจกรรมวันไหวครู   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

10.1.4.2 คําสั่งใหบุคลากรไปเปนกรรมการประจําหนวยเลอืกต้ัง คุณลักขณา  อินทาปจ 
10.1.4.3 หนังสือเชิญไปเปนวิทยากร อาจารยผองใส  สนิธุสกลุ 
10.1.5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 3 ดี คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.5.2 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรมและกีฬานันทการ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากร

มนุษย 
10.1.5.3 โครงการอบรมความรู ดานระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษานโยบายสถานศึกษา 3ดี และสรางเครอืขายผูนํา
นักศึกษาของคณะฯ 

คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.5.4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา อาจารยภาวนา  บํารุงสุข 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.2  : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด 
 พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 

ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยภาวนา บํารุงสุข , อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง ,  
    อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร 
 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ดาน - มีการดําเนินการ 2 ดาน - มีการดําเนินการ 3 

ดาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย 

 2  (10.2.1) 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย 

7 (10.2.2) 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด 

 3  (10.2.3) 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 3 ดาน มีการดําเนินการ 3 ดาน 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

คณะมีกิจกรรมสงเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ครบทั้ง 3  ดานและหลากหลาย 

คณะวิทยาการควรจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  ใหเพิ่มมากข้ึนและตอเน่ืองทุกป 

 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.2.1 1. การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาและแตงต้ังกรรมการ

สโมสรนักศึกษา  
2. โครงการกีฬาตานยาเสพติดและรณรงคประชาธิปไตย 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
10.2.2 1. โครงการสงเสริม สนับสนุนการแขงขันของนักศึกษาใน

ดานวิชาการ กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอตานยาเสพติด  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการสมาธิกับการพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิต 
3. โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหมป 56(บายศรีสูขวัญ สาน
สัมพันธนองพี่ MS) 
4.โครงการอบรมคายเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโลจิสติกส  
5.โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษา
โปรแกรมบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)  
6.โครงการปฐม นิเทศ ส ง เส ริ มจริยธรรมและกีฬา
นันทนาการ 
7.โครงการการตลาดเพื่อสังคม 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 
สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย 
 
สาขาวิชาการตลาด 

10.2..3 1. การแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส’56   
2. โครงการจัดแขงขันกีฬา ไทย-จีน  
3.โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธราชเจามหา
วชิราลงกรณ  สยามราชกุ มาร เมื่ อ ใน วันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา เรื่อง พี่ เ ตือนนอง ลดปญหาความเสื่อม
ศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 
 
ตารางที่ ป1  :  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ (ป.1) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง คะแนนของคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่  1.1 7 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)  5  8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)  5 
ตัวบงชี้ 16.1 สมศ. 3 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ 16.2 สมศ. คาเฉล่ีย 3.00 1,474 4.19  4.19 1,474 4.19  4.19 

352 352   
ตัวบงชี้ 17 สมศ. 4 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ที่  2.1 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ที่  2.2 รอยละ 12 21x 100 

 31.34   
 5 20×100 29.85×5    4.98 

67 67 30   
ตัวบงชี้ที่  2.3 รอยละ 12 11x100 

 รอยละ 16.30 
 1.36 11x100 

รอยละ 16.42   1.37  
67.5 67 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 5 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5 
ตัวบงชี้ที่  2.6 6 ขอ 7 ขอ  (1,2,3,4,5,6,7)  5  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5 
ตัวบงชี้ที่  2.7 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง คะแนนของคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่  2.8 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ 1 สมศ. รอยละ 75 358×100 

 รอยละ 84.43 
 4.22 468x100 96.30×5  4.81 

424 486 100   
ตัวบงชี้ 2 สมศ. คาเฉล่ีย 4.00  4.19  4.19  4.19  4.19 
ตัวบงชี้ 3 สมศ. รอยละ 10 1.50×100 13.64  2.73 1.50×100 13.64  2.73 

11 11    

ตัวบงชี้ 4 สมศ. รอยละ 10   NA     ไม
ประเมิน 

        

ตัวบงชี้ 14 สมศ. ระดับ 5 212.5 3.15   2.63 207 3.09   2.58 

67    67    

ตัวบงชี้ที่  3.1 6 ขอ  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5   7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5 
ตัวบงชี้ที่  3.2 6 ขอ  6 ขอ  (1,2,3,4,5,6)  5   7 ขอ (1-7)  5 
ตัวบงชี้ที่  4.1 7 ขอ  8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)  5  8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)  5 

ตัวบงชี้ที่  4.2 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ที่  4.3 20,000 บาท 2,940,000   5 1,960,000 29,697×5  5 

66   66 25000   

ตัวบงชี้ที่ 5 สมศ. รอยละ 10 38×100 รอยละ15.53  5 6.5x100 9.70×5  4.85 

66    67 10   
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง คะแนนของคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไม
บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบงชีท้ี่ 6 สมศ. รอยละ 10 5×100 รอยละ7.6  1.8 10x100 14.93×5  3.73 

66    67 20   

ตัวบงชี้ที่ 7 สมศ. รอยละ 5 8.25×100 รอยละ12.5  5 3x100 4.48  2.24 

66    67    

ตัวบงชี้ที่  5.1 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)   5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ที่  5.2 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)   5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ที่ 8 สมศ. รอยละ 15 8×100 รอยละ 72.73  5 8×100 72.73  5 

11    11    

ตัวบงชี้ที่ 9 สมศ. 4 ขอ  3 ขอ (1,2,3)  3  3 ขอ (1,2,3)  3 
ตัวบงชี้ที่ 18.1 สมศ. 4 ขอ  2 ขอ (1,2)  3  2 ขอ (1,2)    3 
ตัวบงชี้ที่ 18.2 สมศ. 4 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ที่  6.1 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  
ตัวบงชี้ที่ 10 สมศ. 4 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  
ตัวบงชี้ที่ 11 สมศ. 4 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  
ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5  
ตัวบงชี้ที่ 7.2  4 ขอ  4 ขอ (1,2,3,4,)  4  4 ขอ (1,2,3,4,)  4 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 5 ขอ  6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5  6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 หนา 139 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง คะแนนของคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 13 สมศ. 3 คะแนน  4.40  4.40  4.40  4.40 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5  
ตัวบงชี้ที่  9.1 6 ขอ  9 ขอ 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 5  9 ขอ 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 5 

ตัวบงชี้ที่ 15 สมศ. 4.00 คะแนน  4.44  4.44  4.78  4.78 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5  5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงชี้ที่ 10.2 3 ดาน  3 ดาน  5  3 ดาน  5  
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดออน แนวทางพัฒนา 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะมีการจัดประชุมคณาจารยในการจัดทําแผนกล
ยุทธที่สอดคลองกบันโยบายของมหาวิทยาลัย มีการ
ดําเนินงานติดตามโครงการ กจิกรรมของคณะตามที่
ปรากฎในแผนปฏิบัติการประจําปอยางสม่ําเสมอ 

1.คณะมีการทบทวนแผนกลยุทธเปนประจําทุกปที่
กําหนดเปาหมายตามตัวบงช้ีใหครอบคลุมทกุพันธกิจ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

- - 
 
 ตัวบงช้ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนและบุคลากร และมีการประเมินผลของผูเรียน
และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะที่
สอดคลองกบัอัตลกัษณของคณะ 

1.ควรนําผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรไป
เผยแพรใหแกหนวยงานทัง้ภายนอกและภายใน 
2.ควรนําผลการประเมินไปปรบัปรุงกจิกรรมหรือ
โครงการทีจ่ัดใหกบัผูเรียนหรอืบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 ตัวบงช้ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.คณะควรเนนการพฒันาบัณฑิตตามอัตลกัษณใหมี
คุณลักษณะตามที่กําหนด 

1.คณะควรจัดกิจกรรม โครงการที่เนนการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลกัษณของคณะใหมากข้ึน 

 
 ตัวบงช้ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะมีการประเมินผลความพงึพอใจของผูเรียนและ
บุคลากรเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของคณะทีส่อดคลอง
กับเอกลกัษณของคณะอยางชัดเจน 

1.ควรนําผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรไป
เผยแพรใหแกหนวยงานทัง้ภายนอกและภายใน 
2.ควรนําผลการประเมินไปปรบัปรุงกจิกรรมหรือ
โครงการทีจ่ัดใหกบัผูเรียนหรอืบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
อาจารยมีคุณวุฒปิรญิญาเอกจํานวนนอย จัดทําแผนสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทกุคน

ศึกษาตออยางตอเน่ือง 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย จัดทําแผนสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทกุคนขอ

ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
 
 ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หลักสูตรและการพัฒนาคุณลกัษณะของบัณฑิต      
มีความสอดคลองกบัความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

2. กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิต เชน ตักบาตรวัด
พฤหัสบดี ฯลฯ 

 

3. กิจกรรมพฒันาภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. บุคลากรนอย เมื่อเทียบกับภาระงาน ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
2. การตรงตอเวลาของนิสิตในช้ันเรียน 
3. ความซื่อสัตยของนิสิตในช้ันเรียน 

1. สนับสนุนอัตรากําลัง 

 
ตัวบงช้ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- สงเสรมิและสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนตีพมิพผลงาน

หรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ตัวบงช้ี 14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- จัดทําแผนสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทกุคน

ศึกษาตอและขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  

ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.) 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

1.กิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณใหกับศิษย
เกา 

1. ประชาสัมพันธใหศิษยเกาเขารวมกจิกรรมมากข้ึน 

2.ผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิาร 2. ปรับปรงุการใหบริการดานการใหคําปรกึษาแก
นักศึกษารวมทั้งบรกิารขอมลูขาวสารแกนักศึกษา 
เพิ่มการประเมินการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางดานวิชาการอละวิชาชีพแก
นักศึกษา 

  
ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
แผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาทีส่งเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน 

จัดทําแผนใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีระบบและกลไกในการดําเนินงานวิจัยที่ชัดเจน และ
มีการสรรหาแหลงทุนในการดําเนินงานวิจัย 

- 

-มีชองทางการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
งานวิจัยที่ดี 

- 

-มีการดึงงานวิจัยเขามามสีวนรวมภูมปิญญาทองถ่ิน
และชุมชน 

- 

 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีระบบและกลไกการจัดการของสํานักวิจัยเปน
มาตรฐานใหแตละคณะนําไปปรับ 

-ควรมีการประสานงานระหวางตัวแทนคณะกับ
สํานักวิจัย โดยต้ังตัวแทนประจําคณะที่กําหนดหนาที่
อยางชัดเจน 

-มีระบบและกลไกการจัดการของสํานักวิจัยเปน
มาตรฐานใหแตละคณะนําไปปรับ 

-ควรมีการประสานงานระหวางตัวแทนคณะกับ
สํานักวิจัย โดยต้ังตัวแทนประจําคณะที่กําหนดหนาที่
อยางชัดเจน 
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 ตัวบงช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจาํนวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-มีงบวิจัยเปนจํานวนมาก  
 

ตัวบงช้ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร (สมศ.) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-มีงานวิจัยที่ไดรบัการตีพมิพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

-สนับสนุนใหตีพิมพในวารสารระดับชาติที่มีฐานขอมลู
อยูใน สมศ. โดยอาจจัดนักวิจัยพีเ่ลี้ยงชวย 

 
 ตัวบงช้ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีงานวิจัยที่มผีูรบัรองการนําไปใชประโยชน  
 
 ตัวบงช้ี 7 ผลงานวิชาการที่ไดรบัการรบัรองคุณภาพ (สมศ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
-เอกสารประกอบการสอน ควรมหีลกัฐานการประเมิน
โดยคณะผูทรงคุณวุฒิ และมเีกณฑการประเมินเปน
มาตรฐาน 

 

 
องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสงัคม และ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

-สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยออกบริการ
วิชาการแกสังคมเพื่อนํามาบูรณาการกบัเรียนการสอน
และการวิจัยใหมากข้ึน 

-มีการบรูณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจัย - 
 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีการสํารวจความตองการของชุมชน และมีความ
รวมมือกบัชุมชนอยางเขมแข็ง 

- 
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 ตัวบงช้ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพฒันาการเรียน
การสอนและ/หรอืการวิจัย (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลาย
สอดคลองกบัความตองการของชุมชน และบุคลากรที่
มีความสามารถหลาย ๆ ดาน มีเครือขายภายนอกที่ดี 

-ควรรวบรวมหลักฐานเอกสารขอมูลและ
ประสบการณจาการบริการวิชาการมาตอยอดพัฒนา
เปนหนังสอื ตํารา หรอืงานวิจัย  

- -ขยายผลนําไปสูการปรบัปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการ
เปดรายวิชาใหม ๆ 

 
 ตัวบงช้ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
-ควรวางแผนการสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชนอยาง
ตอเน่ืองเปนเวลา 2 ปข้ึนไป และควรดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองจนถึงเวลา 5 ป เพื่อสรางความย่ังยืนใหกับ
ชุมชน โดยมีผูนําหรอืสมาชิกของชุมชนที่ไมไดรบัการ
พัฒนาอยางชัดเจน 

-วางแผนสรางสงัคมเขมแข็งใหชุมชนอยางตอเน่ือง 
และย่ังยืน โดยจัดโครงการ 1 โปรแกรม 1 ชุมชนหรือ 
1 องคกร 

 
 ตัวบงช้ี 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีการกําหนดประเด็นที่ช้ีนําหรือแกปญหาสงัคมดาน
ตาง ๆ โดยเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น บรูณาการการ
สอนหรืองานวิจัย เพื่อสรางประโยชนและสรางคุณคา
ตอสถาบัน 

-ควรกําหนดประเด็นอยางชัดเจน 2 ประเด็นพรอมทัง้
ระบุวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายอยางชัดเจน 

- -สํารวจหรือประเมินการสรางประโยชนและคุณคา 
- -ระบุผลกระทบใหชัดเจนวามีผลกระทบอยางไร 

ระดับใด ตอใคร 
 
 ตัวบงช้ี 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีการทํากจิกรรมรวมกบัชุมชนและมปีระเด็นพฒันา
ที่ชัดเจนและมีการบรูณาการกบังานวิจัย จนไดรับการ
ยอมรบัระดับชาติ 

-ขยายผลไปยังประเด็นปญหาอื่น ๆ และมีสาขาวิชาที่
หลากหลายรวมดําเนินการ เชน จัดโครงการ 1 
สาขาวิชา 2 ประเด็นปญหาสังคม 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปน
ที่รัก” อยางตอเน่ืองมาทกุป 

ควรมีการถอดบทเรียน เรื่ อง โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย“ ผูใหยอมเปนที่รัก” เพื่อเผยแพร
ใหกับหนวยงานภายนอก 

 
 ตัวบงช้ี 10 การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ใหเปนที่ยอมรับของสงัคม 

ควรมีสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการ
ประกวดกจิกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมเพิม่มากข้ึน 

 
 ตัวบงช้ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
โครงการหรือกจิกรรมที่พฒันาสุนทรียภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

ควรมีการวางแผนรวมกันของบุคลากรในคณะในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่พฒันาสุนทรียภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.คณะกรรมการประจําคณะควรประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะ และคณบดีตองนําผลประเมินไป
ปรับปรงุการบริหารงาน 

1.จัดทําแบบประเมินการดําเนินงานของคณะให
ครอบคลมุทุกพันธกิจ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการดําเนินงาน 

2.กําหนดการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ 2.จัดทําปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการประจํา
คณะรายป 

 
ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มีระบบและกลไกการจัดการความรูที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

1.เผยแพร แลกเปลี่ยนการจัดการความรูใหกับ
หนวยงานภายนอก 

 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

1.การคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อวิเคราะห และ
สังเคราะหความรูทีเ่ปนลายลักษณอกัษร และจากผูมี
ประสบการณตรงนํามาเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.ผูบริหารมีความเขาใจระบบและกลไกการบรหิาร
การเงินและงบประมาณ 

1.ถายทอดใหกับผูบรหิารระดับรองลงมาและบุคลากร
ภายในคณะ 

- 2.มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในอยาง
ตอเน่ือง และมีหลักฐานแสดงอยางชัดเจน 

- 3.ควรวิเคราะหคาใชจายรายหัวของนักศึกษาใหรอบ
ดาน 

 
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ดูแลรับผิดชอบในแตละองคประกอบ 

1.คณะควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรู
ดานการประกันคุณภาพใหแกอาจารยใหมและ
เจาหนาที่ทุกคน 

 
องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 
 ตัวบงช้ีที่ 10.1 การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มกีารระบกุลยุทธหรอื
แผนงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3D  
 

ควรมีการวางแผน กําหนดนโยบาย การจัดทํา
แผนพัฒนากจิกรรมนักศึกษาทีส่นองนโยบาย
สถานศึกษา 3D ที่ชัดเจน 
 

การจัดการเรียนรูดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความเปนไทยและดานยาเสพติด  
 

ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมาใชเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู 
 

 
ตัวบงชี้เพ่ิมเติม 
 ตัวบงช้ีที่  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

- - 
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สรุปการสัมภาษณ 
 
ผูบริหาร (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
1.ทานมีกลยุทธอยางไร ในการพัฒนาคณะใหบรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน 
    1. ใชระบบการสื่อสาร 2 ทาง ดวยการสือ่สารดวยวาจา และการสื่อสารเปนลายลักษณอักษร 
  2. เนนการทํางานแบบ One stop service 
   3. สรางความตระหนักในวิชาชีพครูใหกบัอาจารย 
  4. เนนระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพทีเ่หมาะสมกับบริบทสาขาวิชา 
  5. นําระบบ IT เขามาชวยในการบริหารจัดการเพิม่ข้ึน 
           การพัฒนางานเชิงรุก 
  1. พัฒนาหลักสูตรความตองการของตลาด โดยรวมกับคณะภายนอก 
            2. สื่อสารหลักสูตรกับกลุมเปาหมาย 
  3. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานภาษาอังกฤษ จีน AEC 
  4. พัฒนานักศึกษาตามบรบิทของแตละสาขาวิชา 
 
2. เมื่อเขาสู AEC ใหทานบอกถึงผลกระทบทางดานบวก และดานลบ พรอมแนวทางแกไขตอคณะ  
ดานบวก 1. ใหการสนับสนุนนักศึกษาเขาฝกงานกับประเทศเพื่อนบาน และเมื่อนักศึกษาเรยีนจบมางานทํา 
                มากข้ึน 
   2. มีการจัดโครงการจางอาจารยสอนวิชาบัญชีเปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรบัการเปด AEC 
ดานลบ   1. นักศึกษาสวนใหญไมสามารถใชภาษาตางประเทศได  ควรมีการพฒันาดานภาษา ใหกับอาจารย
และ 
                นักศึกษา 
  
3. ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีปญหาเรงดวนท่ีตองการแกไข ในประเด็นใดบาง 
 1. ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารของคณาจารยและเจาหนาที ่
 2. การทํา TQF อาจารยประจําจะตองมงีานวิจัย 
       
สรุปการสัมภาษณผูบริหาร (รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
1. มีการนํานโยบายจากผูบริหารไปสูการปฏิบัติ ทานวิธีการอยางไร 

มีการวิเคราะหงานจากนโยบาย และมอบหมายตอไปยังผูปฏิบัติพรอมทัง้กํากบัติดตาม และรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณบดี 
 
2. มีการนํากลยุทธใดมาใชในการบริหาร 
  1. มีการรวมกลุมในการบริหารและกระจายอํานาจในการดําเนินงาน 
  2. มีการออกคําสั่งแตงต้ังที่ชัดเจน เปดโอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็นโดยคณบดีเขามามสีวน
รวมในการดําเนินงานเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลงัใจ  
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3. แนวทางหรือกลยุทธในการพัฒนาคณะใหเปนองคแหงกาเรียนรู 
 1. ดานนักศึกษา มีการสรางเครือขายการมสีวนรวมจากภายนอก โดยใหนักศึกษาไดเขาไปศึกษาและ
นํากลับมาวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูภายในช้ันเรียน 
 2. ดานอาจารย มกีารจัดระบบการบรหิารจัดการความรู มีการจัดพี่เลี้ยงในการพฒันาผลงานทาง
วิชาการและการปฏิบัติงาน 
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สรุปการสัมภาษณ 
 
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

1. ทานมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบริหารคณะอยางไรบาง 
- ความพึงพอใจมากกวา 90 % 
- สามารถแสดงความคิดเห็นได 
- เจาหนาที่คณะใหบริการไดดี แตจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานที่ตองปฏิบัติ 

2. ทานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของคณะอยางไรบาง 
- คณาจารยมสีวนรวมในการใหขอมลูเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการรับผิดชอบรายองคประกอบ 
- มีการจัดอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณาจารย นักศึกษาและ

บุคลากร 
3. ทานมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและอัตลักษณของคณะอยางไรบาง 

- พัฒนานักศึกษา ไดตรงตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย 
4. ทานไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะหรือไม และคิดวานักศึกษาควรไดรับการ

พัฒนาในดานใดบาง 
- คณาจารยและนักศึกษาเขารวมกจิกรรมการพัฒนานักศึกษาเปนอยางดี 

5. การใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาเปนอยางไร 
- มีระบบโฮมรมูและนักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยไดทุกเรือ่ง 

6. ทานตองการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยไดชวยพัฒนาคณะของทานอยางไรบาง  
- งบพัฒนาบุคลากรคอนขางนอย 7,500 บาท/คน ควรเพิม่งบพฒันาบุคลากรใหมากข้ึน หากมี
หลักสูตรที่นาสนใจควรจัดสรรงบเพิ่มเติม 
- หลกัสูตรอบรมที่นาสนใจที่มีการประชาสมัพันธทางเว็บไซต ไมจําเปนตองมีหนังสอืเชิญมาถึง
คณะหรือมหาวิทยาลัย ควรอนุญาตใหไปเขารวมรบัการอบรมตามหลักสูตรทีส่นใจ โดยไมตองมี
หนังสือเชิญ 
- มหาวิทยาลัยควรติดต้ังเครื่องปรบัอากาศในหองเรียนภายในอาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ  
      - ควรจัดระบบยานพาหนะของมหาวิทยาลัยใหเพียงพอ และควรมีรถตูประจําคณะพรอมคนขับ 

- หนังสือของหองสมุดมหาวิทยาลัยควรมหีนังสือทีท่ันสมัยกบัศาสตรตางๆ ที่คณะตองการ 
  
  2. เขารวมกิจกรรมพฒันานักศึกษาของคณะ 
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สรุปการสัมภาษณ 
 
นักศึกษาปจจุบัน 
 
คําถาม สิ่งที่นักศึกษาประทบัใจคณะและมหาวิทยาลัย 
 ตอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีช่ือเสียง และมผีลติดอนัดับที่ดีของกลุมราชภัฏดวยกัน ทําใหมี
ความเช่ือมั่นตอสถาบัน        
 ตอบ อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษา และใหความสนใจแกนักศึกษา 
 
คําถาม ดานประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
 ตอบ มีการจัดโครงการอบรมดานงานประกันคุณภาพแกนักศึกษา สามารถนําความรูในการอบรมไป
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรม มีการทํางานเปนระบบ PDCA  
 
คําถาม กิจกรรมที่โดดเดน ของคณะวิทยาการจัดการ 
 ตอบ โครงการกีฬาสานสัมพันธ ไทย – จีน 
  
คําถาม ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรงุ 
 ตอบ ควรเพิ่มพื้นทีห่ลงัคาบริเวณทางเดินเพื่อนักศึกษาในการเดินเรียน , ที่จอดรถใหใกลกบัอาคาร
เรียน , ปรบัปรุงหองนํ้าใหอยูในสภาพใชงานได 
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สรุปการสัมภาษณ 
 
การสัมภาษณศิษยเกา 
 
สิ่งทีท่านประทบัใจในมหาวิทยาลัย 

1 มีกจิกรรมที่เนนความเปนจิตอาสา และสามารถนําไปใชในการปรับตัวใหเขากับผูอื่นในสงัคมได             
2 ครู อาจารย มีความเปนกันเองชวยเหลืออยางดี ดูแลเอาใจใส และมีความรูความสามารถ ความ

เช่ียวชาญ 
3 ไดรับการฝกฝนจากการปฏิบัติจริง 
4 ภูมิใจในความเปนราชภัฏ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการสรางจิตอาสาแกบัณฑิตที่ชัดเจน 
5 ใหโอกาสในการเรียนการสอน โดยความรูของเด็กที่กําลังศึกษาน้ันไมเทาเทียมกัน 
6 โอกาสในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทีห่ลากหลาย 
7 เรียนรูทัง้ดานวิชาการและวิชาชีพ ทําใหเกิดความรับผิดชอบ ทัศนคติที่ดี 
8 เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง มีหลากหลายสาขาวิชา 
9 นําความรูที่ไดรบัไปประกอบอาชีพและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานได 
10 มหาวิทยาลัยใหสิ่งอํานวยความสะดวก มีแหลงเรียนรูและคอมพิวเตอร 
11 คณะมีการจัดอบรมเพื่อช้ีนําแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิต ทําใหบัณฑิตเขาใจและเห็น

แนวทางในสายอาชีพที่ดี 
12 คณาจารยเปนตนแบบที่ดี ทําใหนักศึกษามีแนวปฏิบัติทางบวกในการดําเนินชีวิตเมื่อจบการศึกษา

แลว  
 
ทานคิดวามีปญหาที่ตองการแกไขในดานใดบาง 

1 หอพกันักศึกษาพยาบาลนอยเกินไป คับแคบ สิ่งอํานวยความสะดวกไมครบครัน 
2 การปรบัปรุงเน้ือหาในหลกัสูตรใหสอดคลอง การเตรียมความพรอมของเอกสารประกอบการสอน 
3 ระบบอินเทอรเน็ต 
4 เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรใหเพียงพอกบัจํานวนนักศึกษา และปรับปรงุ spec ของระบบคอมพิวเตอร

ใหทันสมัย 
5 ความปลอดภัยในระบบจราจรหนามหาวิทยาลัย 
6 ระบบการใหบรกิารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยตองแสดงข้ันตอนการใหบรกิารอยางชัดเจน เชน ข้ันตอน

การบริการทางการเงิน และข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 
7 ผูใหบรกิารควรมี Service mind 

ขอเสนอแนะในการพฒันา/ปรับปรงุ 
1 สงเสริมในดานวิชาชีพ ความรูเกี่ยวกับการใชเครือ่งใชในสาํนักงาน 
2 เพิ่มเติมรายวิชาเลือกตามความตองการของผูเรียน 
3 เพิ่ม E-book ที่หลากหลายสาขาวิชามากข้ึน และเพิ่มจํานวนหนังสือเฉพาะทาง 
4 เลือกสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนแตละคน 
5 การดูแลของอาจารยมีมากเกินไป จนทําใหนักศึกษาเกิดความกดดัน 
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6 อยากใหอาจารยในโรงเรียนมาสอนเทคนิคการสอนกับนักศึกษาสายครูกอนออกฝกสอนจริง 
7 ช้ีนําใหนักศึกษารูจักตนเองวาชอบอะไร ไมชอบอะไร 
8 จัดอบรมเตรียมความพรอมกอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ 
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สรุปการสัมภาษณ 
 

ผูใชบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
  ผูใหสัมภาษณ 
  1. นางวิรงรอง  กุลพานิช  สวนบริการลูกคาจังหวัดนครปฐม บมจ.ทีโอที 
  2. นางสาวนภารัตน ดานกลาง งานคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 ผลสรุปการสัมภาษณ 
  1. เก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต 
  คุณลักษณะเดน 
   1) มีองคความรูสามารถใชในการทํางานได มีสามารถคิดวิเคราะหงาน และมีความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  
   2) เช่ือฟงหัวหนางาน มีความพยายามใฝเรียนรู สามารถทํางานตามคําสั่งไดดี ทํางานมี
ประสิทธิภาพ   มีความสามารถดานติดตอประสานงาน 
   3) มีจิตอาสา มีนํ้าใจ มีความเสียสละ  
   4) มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ซื่อสัตย รักองคกร  
   5) กลาพูด กลาคิด สามารถปรับตัวไดดี 
 
  สิ่งท่ีควรสงเสริมและพัฒนา 
   1) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ใหสามารถสื่อสารได ทั้งฟง พูด อาน เขียน 
   2) ความคิดสรางสรรคในการทํางาน สามารถสรางผลงานไดดวยตนเอง หรือสามารถตอยอด
งานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง 
   3) พัฒนาดานทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห และการเปนผูนําใหมากข้ึน 
   4) การพูดจาในกลุมเพื่อน หรือในที่สาธารณะ ควรใชคําสุภาพ 
   5) มีการปฐมนิเทศและแนะนําในเรื่องการเตรียมความพรอมเพื่อการออกฝกงานและการ
ทํางาน เชน การแตงกาย การพูด การสื่อสาร การใชอุปกรณและครุภัณฑสํานักงานฯลฯ 
   
  2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะและมหาวิทยาลัย 
   1) อยากใหมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมหรืองานตาง ๆ ไปยังหนวยงาน 
โดยเฉพาะในรูปแบบจดหมายราชการ เพื่อสรางความรวมมือระหวางกัน   
   2) รักษาจุดเนนในการพัฒนาใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย มีระเบียบวินัย ให
คงอยูและเปนคุณลักษณะเดนของบัณฑิตตลอดไป 
   3) เพิ่มเวลาเรียนดานภาษาอังกฤษ โดยการจัดหองปฏิบัติการใหนักศึกษาไดฝกภาษามากข้ึน 
   4) มีนโยบายสงนักศึกษาไปฝกงาน ศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานใน
ตางประเทศใหมากข้ึน 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
การจัดทํารายงานการประชุม รูปแบบยังไมถูกตองสวนใหญเปนการแจงเพื่อทราบ และไมมีผู 

แจง อีกทั้งไมมีมติที่ประชุม รวมทั้งขาดลายเซ็นผูบันทึกและผูตรวจรายงานการประชุม 
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สรุปการตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ 
นักศึกษา 

 1. การพัฒนานักศึกษามุงความรูคูคุณธรรม มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับการสํารวจผูใชบัณฑิตมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหนักศึกษา รวมทั้งมีการ
สงนักศึกษาฝกงานตางประเทศเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน 
 2. นักศึกษาที่จบแลวมีงานทําตรงสาขาวิชา เชน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

บุคลากร 
1. อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอย แตคณะมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาบุคลากร 

เชน การทําผลงานทางวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  
2. อาจารยมีงบวิจัยตอคนมากกวาเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แตมี

ปญหาเรื่องยังไมมีระบบคุมครองสิทธ์ิ 
3. มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี บุคลากรใหความรวมมือ มีความพรอมเพียงในการเขารวมกิจกรรมของคณะ 

และมหาวิทยาลัย 
 4. อาจารยทุกคนมีสวนจัดบริการทางวิชาการอยางนอย 1 ครั้งในแตละปการศึกษา 

 
อาคารสถานท่ี 
1. สถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย แบงเปนสัดสวน บางหองที่ไมแบงก็เปนเจตนาที่วาจะ

ไดพูดคุยปรึกษาหารือไดอยางสะดวก 
2. มีหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองอัดเสียง หองปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งหองประชุมใหญ 

เพื่อใหบริการชุมชน 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

 จุดแข็ง 

 1. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอองคกร  ทําใหไดรับความรวมมือในทุกกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย 

2. อาจารยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัย และมีผลงานตีพิมพจํานวนมาก 

3. คณะมีโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรมจํานวนมาก 

 

แนวเสริมจุดแข็ง 

1. สนับสนุนและสรางเครือขายวิจัยใหเพิ่มข้ึน 

2. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. อัตรากําลังสายสนับสนุนมีจํานวนนอย 
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ขอเสนอแนะ 

1. พัฒนาบุคลากรของคณะใหมีคุณวุฒิและมีผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน 

 2. เพิ่มอัตรากําลังสายสนับสนุน เพื่อใหรองรับกับภาระงานที่รับผิดชอบ เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนนอย 
 3. เพิ่มความเขมขนในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง 
 4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 5. สงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนใหมาก
ข้ึน 
 6. สงเสริมใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตการสราง
ความรูความเขาใจอยางถูกตองและชัดเจน 
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ภาคผนวก 
(ขอมูลพื้นฐาน คําสั่งแตงต้ัง และเอกสารอื่นๆ) 
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ขอมูลพืน้ฐาน 
 

  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

จํานวนยืนยัน
จาก

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 2 

  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 12 12 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - - 

  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

  - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - - 

  จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 1 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 0 0 

  จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 0 0 

  จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจงใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 14 14 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 
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  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -ระดับปริญญาโท 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานฯ ครบถวน 

14 14 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -ระดับปริญญาโท 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 14 14 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -ระดับปริญญาโท 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - - 

  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 14 14 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -ระดับปริญญาโท 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 
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  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้
ที่กําหนดในแตละป) 

14 14 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -ระดับปริญญาโท 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

  - -ระดับปริญญาเอก - - 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ 

14 14 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครฐั
หรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

14 14 

  - -ระดับอนุปริญญา - - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 12 12 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -ระดับปริญญาโท 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

  - -ระดับปริญญาเอก  - - 

  จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 4,769 4,769 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 4,691 4,691 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 78 78 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 26 26 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 52 52 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - - 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 67 67 
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  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

0 0 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

47 47 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 

20 20 

  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

28.57 0 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 56 56 

  - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0 

  - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 45.0 45 

  - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 11.0 11 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 10 10 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1.0 1 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 9.0 9 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 1 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1.0 1 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 0.0 0 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0.0 0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 0.0 0 

  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา (กรณีที่เลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

19.05 0 

  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 6,562.00 6,562.00 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 6,562.00 6,562.00 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0 

  - -ระดับปริญญาโท 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 240 240 
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  จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช 
Wi-Fi กับสถาบัน 

0 0 

  ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

0 0 

  ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.62 4.62 

  ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.58 4.58 

  ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่
เก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.58 4.58 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 700 700 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 424 424 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

358 358 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 41 41 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 53 53 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 41 41 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 16 16 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 0 

  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 

0 0 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 700 700 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 11 11 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

352 352 

  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 4.19 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

11 11 
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  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

0 0 

  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF     

  จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด     

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 4.19 

  จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการ
กล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

3 3 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  3 3 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0 0 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0 0 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0 

  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) 

3 3 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 3 3 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 0 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 11 11 

  จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอ่ืนๆ) 

0 0 
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  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 0 0 

  จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษาน้ัน 183 183 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 158 158 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 25 25 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนฯ 

183 183 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 158 158 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 25 25 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนฯ ที่นอยกวา 3.51 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตร ี 0 0 
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  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

องคประกอบที่ 3 

  ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.55 3.55 

  ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.54 3.54 

  ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 3.65 

องคประกอบที่ 4 

  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

66 66 

  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 66 66 

  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 0 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 320,000.00 320,000.00 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 320,000.00 320,000.00 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 1,640,000.00 1,640,000.00 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,640,000.00 1,640,000.00 

  จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 66 66 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 66 66 

  จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 1 1 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0.0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0.0 0 
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  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1.0 1 

  จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   0.0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   0.0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

26 26 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 26 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

26 26 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 26 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

26 26 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 
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  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 26 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

  จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 10 10 

  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 10 10 

  จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 3 3 

  - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 0 0 

  - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0 0 
  - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  
0 0 

  - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

3 3 

องคประกอบที่ 5 

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 11 11 

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 7 7 

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 1 
  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน

และการวิจัย 
0 0 

องคประกอบที่ 6 

  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.58 4.58 

องคประกอบที่ 7 

  คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)     
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  คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)     
องคประกอบที่ 8 

  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.93 3.93 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 352 352 

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 4.19 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 0 0 

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 0 0 

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 7 7 

  จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 352 352 

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 4.19 4.19 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.86 3.86 

องคประกอบที่ 9 

  จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด 4,617.00 4,617.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง 494 494 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญ่ีปุน 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ 4,123.00 4,123.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย 0 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ 0 0 
  จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศที่

กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
2,214.00 2,214.00 
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  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรที่
กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

278.00 278 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญ่ีปุนที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,936.00 1,936.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซีย
ที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0.00 0 

  - -จํานวนนักศึกษาทีส่อบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

0.00 0 

องคประกอบที่ 10 

  จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 2 2 
  จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม

และความเปนไทย 
7 7 

  จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

3 3 
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