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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2540 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และ 
ปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR12) ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ 
             รายงานการประเมินตนเอง(SAR12) ฉบับที่ 12 ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทําสําหรับ 
การประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจํานวน 10 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่  
8  การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที่ 10 
สถานศึกษา 3 ดี  โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ ระดับ  ≤  1.50 =  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ระดับ 
1.51-2.50 = การดําเนินงานต้องปรับปรุง  ระดับ 2.51-3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช้  ระดับ 3.51-4.50 
= การดําเนินงานระดับดี  ระดับ 4.51-5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

  การประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2554 จะเป็นการส่งเสริมให้คณะวิทยาการจัดการ 
นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษาและเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

                                                    
 

                                                 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท)์ 
                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดําเนินงานตามพันธกิจ โดยมีอาจารย์ประจํา 
จํานวน 60.5 ท่าน 
   การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR12) ของคณะวิทยาการจัดการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 รวม 10 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี้ โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวมเฉลี่ย 4.44 คะแนน แยกเป็นคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมนิเฉลี่ย 4.47 
         องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.66 
         องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.00 
         องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องค์ประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมนิเฉลี่ย 3.00 
         องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
 
 คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองที่ดีขึ้นตาม
แนวคิดของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น   
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านการวิจัย  
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้การพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสงัคนันท์) 
                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของคณะวิทยาการจัดการ 

1. 1 หน่วยงาน ที่ต้ัง ประวติัความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ 

นับต้ังแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2547 
ซึ่งกําหนดบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนือจากครุศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทําให้โครงสร้างของวิทยาลัย
ครูเปลี่ยนไปจากเดิม โดยได้มีการเปิดคณะวิชาใหม่ขึ้นมารองรับได้แก่คณะวิชาวิทยาการจัดการ และมี
พัฒนาการเป็นลําดับ ดังนี้ 
 ก่อนปี พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณ์ขึ้น  
แต่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ปี พ.ศ.2527 เริ่มก่อต้ังคณะวิทยาการจัดการ 
 ปี พ.ศ.2528 ต้ังคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นทางการ  เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
อย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารท่านแรก ได้แก่  ผศ.ดร.ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว  ซึ่งดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชา  
และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ และในช่วงเริ่มต้นมีคณาจารย์10 ท่าน คือ ผศ.ดร.
ร ะ วั ง   เ น ต ร โ พ ธิ์ แ ก้ ว   อ า จ า ร ย์ อ า รี ย์  สิ ก ข ม า น   อ า จ า ร ย์ พ ง ษ์ ศั ก ด์ิ  ปั ญ จ พ ร ผ ล   
อาจารย์พิภพ สุวรรณรักษ์อาจารย์จงจิต  ปัญญชุณห์  อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม  อาจารย์สนธยา  คงฤทธิ์  
อาจารย์เจียม  เคหะธูป อาจารย์บุญยืน แซ่หุ่นและ อาจารย์เบญจมาศ วัชรเทวินทร์กุล 
 ต่อมาได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์   
ภาควิชาการเงินและบัญช ีภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิเทศศาสตร์ 
 ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2528– 2537 ในส่วนของการจัดการศึกษานั้น คณะวิชาวิทยาการจัดการ  
ได้ดําเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑติ โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดบัปริญญาตรี 4 ปี โดย
เปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และต้ังแต่ปีการศึกษา 2533 ไม่มี
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ต่อไปนี้ 

 2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เปิดรับทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทั้งภาค
ปกติ และภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานี้ในปีการศึกษา  2533 
 2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาภาค
ปกติ  (ซึ่ ง ไ ด้ ปิดรับนักศึกษาตั้ งแ ต่ ปีการศึกษา  2532) โดยเปลี่ ยนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ระดับปริญญาตรี 4 ปี แทน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ได้เปิดแขนงใหม่ คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
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2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2532 จนกระทั่งปีการศึกษา 2536ได้ปิดโปรแกรมวิชานี้ และเปิดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี แทนส่วนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้เปิดรับนักศึกษา 
ภาค กศ.พป. 

ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 
 1.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป 
 2.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
 3.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
 4.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 
 6.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
 และยังได้เริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้  โดยในส่วนของคณะฯ ได้จัดทํา
คู่มือการประกันคุณภาพ และได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดทําคู่มือการศึกษาตนเองและคู่มือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย 
 ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมท่ั้งในส่วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทําคู่มือนักศึกษา
ของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตรใหม่เป็นครั้งแรก 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) และในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ
บัญชี 1 ห้อง 
 ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 ปีหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงิน
และการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิดหลักสูตรการจัดการทั่วไป  
แขนงต่าง ๆ โดยให้มีเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปอย่างเดียว และในปีนี้คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการ
การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ห้อง นอกจากนี้ คณะฯ ได้ดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภายหลังจากที่บริหารภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปี พ.ศ. 2546 ในระดับปริญญาตรี เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์)และ
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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2) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

ด้วยความจําเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  

2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4) เพื่ อ ให้ ข้ อมู ลสาธารณะที่ เ ป็นประโยชน์ ต่อผู้ มี ส่ วนไ ด้ส่ วน เสี ย  ทํ า ให้มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนด 

5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

ปี พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
โดยจะรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จํานวน 2 ห้อง 

ปี พ.ศ. 2548 เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
จํานวน 2 ห้อง 

ปี พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 ห้อง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผู้บริหาร 
จํานวน 1 ห้อง 

ปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ให้มคีวามทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 
ดังนี้ 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
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มนุษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 
 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี ให้มีความทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 
 3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บัณฑิตมากขึ้ น  โดยสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาไ ด้ พิจารณารับทราบการให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 
 4.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 

ปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
มากขึ้น ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการได้จัดทําหลักสูตรใหม่ จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากย่ิงขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 
คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินจํานวน 40 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิ
สติกส์ 

ปี พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 2 สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และเพิ่ม
โปรแกรมวิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา รวมเป็น 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี 
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 
6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)์ 
8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
9. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  
10. กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร ์
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1.2.ปรชัญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 

ปรัชญา 
“เพิ่มศักยภาพบุคคลด้วยการศึกษา  สร้างสมภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 
 

 
วิสัยทัศน ์

มุ่งเป็นแหล่งความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพสู่สากล 
 

พันธกิจ 
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจ  6  ประการ  คือ 

 1.  ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ 
 2.  ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดําริ 
4.  การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5.  การบูรณาการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
 6.  การสร้างศักยภาพเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งเน้นขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามี

คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (Five Domains of Learning) การพัฒนานักศึกษาสู่ School 
of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้นของโปรแกรมวิชา การดําเนินการพัฒนาศูนย์ 
ช่วยการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.   ด้านการวิจัย มุ่งการวิจัยเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ โดยการจัดต้ังหน่วยวิจัย การวิจัยร่วม
ระหว่างอาจารย์-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านงานวิจัย 

3.   ด้านการบริการวิชาการ มุ่งให้บริการวิชาการทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก และจัด
อบรมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจ 

4.   ด้านทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตดํารงตน 
โดยยึดมั่น  ประพฤติตนตามหลักศาสนาและส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

5.  ด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล   
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 6. การสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่นเน้นการพัฒนากระบวนการ 
ผลิตบุคลากร ให้มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค ์

1. บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5  ด้านและมี
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  ภาษา และการสื่อสาร 

2. คณะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย ด้านการบริหารจัดการและ 
นิเทศศาสตร์  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และการให้บริการวิชาการ 
แก่ท้องถิ่น   

3. ทรัพยากรของคณะถูกนําไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. โครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและการ

ปฏิบัติ  
5. คณาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพและคุณวุฒิสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณธรรม  จริยธรรม  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม  สมเป็น 
แบบอย่างที่ดีของนักศึกษาและสังคม 

6. มีผลงานวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต์ ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น   

7. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ 
จากภายในและภายนอก 

8.  คณาจารย์และบุคลากรมวัีฒนธรรมและมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทาํงาน  



 

ก

1.3 โครง
 

กรรมการบริหา

ส่วนสน
- งานเล
- งานป
- งานธุ
- งานน
- งานก
- งานก
- งานพั
- งานป
- งานค
ส่วนสน
- งานบ
- งานศิ
นักศึกษ
- งานส
- งานป
- ศูนย์บ
- งานกิ
ส่วนส่ง
- ศูนย์ฝึ
- ศูนย์ศึ
- ศูนย์วิ
- ศูนย์ป
- ศูนย์บ

ร

สํานักง

งสร้างองค์กา

าร 

นับสนุนงานบริ
ลขานุการ 
ประชาสัมพันธ ์ 
ธุรการและสารบ
นโยบายและวาง
การเงินและงบป
การเจ้าหน้าท่ี 
พสัดุและอาคาร
ประกันคุณภาพ 
ควบคุมและตรว
นับสนุนงานวิช
บริการวิชาการ 
ศลิปะและวัฒนธ
ษา 
ส่งเสริมวิชาการ 
ประกันคุณภาพ
บริการวิชาการธ
กจิการนักศึกษา
งเสริมและพัฒน
ฝกึประสบการณ
ศกึษาการพัฒน
วิจัยเพื่อพัฒนาอ
ประสานงานบณั
บ่มเพาะทางวิส

รองคณบด ี

งานคณบด ี

ารการบริหาร

คณ

รหิาร 

       
บรรณ 
งแผน 
ประมาณ 

สถานที ่
 
จสอบภายใน 

ชาการ 
 
ธรรมและกิจกา

 
การศึกษา 
ธุรกิจ 
 
นางานวิชาการ
ณ์วิชาชีพ 
าธุรกิจและการ
องค์ความรูแ้ละ
ณฑิตศึกษา 
าหกิจ 

 

งาน 

12 

ณบด ี

ร

ร 

รจัดการ 
ท้องถิ่น 

โ

ผู้ช่วยค

โปรแกรม/ส

- โปรแก
- โปรแก
       (ก
- โปรแก
       (ก
- โปรแก
       (ค
- โปรแก
       (ก
- โปรแก
- โปรแก
- โปรแก

(ธุร
- โปรแก

(ก
- กลุ่มร

 

กรรมการ

ณบด ี

สาขาวชิา 

กรมวิชาการจัด
กรมวิชาการบริห
การบริหารทรัพ
กรมวิชาการบริห
การตลาด) 
กรมวิชาการบริห
คอมพิวเตอร์ธุรกิ
กรมวิชาการบริห
การเงินและการ
กรมวิชาการบัญ
กรมวิชานิเทศศ
กรมวิชาการบริห
รกิจระหว่างประ
กรมวิชาการบริห
ารจัดการโลจิสติ
ายวิชาเศรษฐศ

รประจําคณะ 

การทั่วไป 
หารธุรกิจ 
ยากรมนุษย์) 
หารธุรกิจ 

หารธุรกิจ 
กจิ) 
หารธุรกิจ 
รธนาคาร) 
ญช ี
ศาสตร์ 
หารธุรกิจ 
ะเทศ) 
หารธุรกิจ   
ติกส์) 

ศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารคณะวทิยาการจัดการ 

 

คณบดี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 

รองคณบดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี   อินทน์จันทน์ 

รองคณบดี   อาจารย์จันทนา   พงศ์สิทธิกาญจนา 

รองคณบดี   อาจารย์สมใจ      เภาด้วง 

ผู้ช่วยคณบดี   อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

ผู้ช่วยคณบดี   อาจารย์ไพโรจน์    ร่มบารม ี

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  พงศ์สิทธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา    ทองอุ่น 

(การบริหารทรพัยากรมนุษย์)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท ์

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์ สมพล  สุขเจรญิพงษ์ 

    (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์วันเพ็ญ  คงวัฒนกุล    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  อาจารย์พิมพ์นารา  พิบูลจิระกานต์  

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์กนกพัชร    วงศ์อินทร์อยู่ 

(ธุรกิจระหว่างประเทศ)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์ศานติ   ดิฐสถาพรเจริญ 

(การจัดการโลจิสติกส์)    

ผู้ประสานงานกลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิชัย   สหกุลบุญญรกัษ์ 
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1.4 รายชื่อผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการคณะประจําคณะวทิยาการจัดการชุดปัจจุบนั 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท ์     ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์จันทนา   พงศ์สิทธิกาญจนา รองประธานกรรมการ 
3. ดร.เกียรติศักด์ิ             อิชยานันท์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายอดิศักด์ิ   สุทธิโยธิน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท ์  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช     กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.แสงแข   บุญศิร ิ                กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์        เลขานุการ 
 

บทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการประจาํคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามความจําเป็น 
 6.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
 7.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจําคณะ 
 8.  ให้คําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี 
  9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล รองประธานโปรแกรมวิชา 
  อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ กรรมการ 
 อาจารย์พงษ์สันต์ิ ตันหยง กรรมการ 
 อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุกรี แก้วมณ ี กรรมการ 
 อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 
 อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงศ์ กรรมการ 

อาจารย์ ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 

อาจารย์ ดร. ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ 

อาจารย์ชนพงษ์   อาภรณ์พิศาล  กรรมการ 
 อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธรุกิจ (การตลาด) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท ์ ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท ์ กรรมการ 
 อาจารย์ชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการ 
 อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธรุกิจ (การบริหารทรพัยากรมนุษย์) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา  ทองอุ่น ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารย์แพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวิชาการบริหารธรุกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ ์ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารย์ณัฐชามญฑ ์ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารย์จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
 อาจารย์เดช ธรรมศิร ิ กรรมการ 
 อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล กรรมการ 
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 อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ กรรมการ 
 อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง กรรมการ 
 อาจารย์มาลินี นาคใหญ ่ กรรมการ 
 อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการ 
  อาจารย์กสมล ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธรุกิจ (การเงินการธนาคาร) 
 อาจารย์วันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกัด์ิชัย สหกุลบุญญรักษ์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนะกาญจนะ กรรมการ 
 อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบัญช ี
 อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน ์ กรรมการ 
 อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารย์ปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
 อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ กรรมการ 
  อาจารย์สมใจ เภาด้วง กรรมการ 
 อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี กรรมการ 
 อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวิชาการบริหารธรุกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 
 อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจรญิ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารย์ณัฐวรรณ สมรรคจันทร ์ กรรมการ 
 อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธรุกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารย์ธนพล ฐานาริยชัย กรรมการ 
 อาจารย์ ถิไมเลียน   โด๊ะ   กรรมการ 
          อาจารย์วัลลภา         วิชะยะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  
อาจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงดี   กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ  
 อาจารย์ ณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
 อาจารย์วีรศักด์ิ   นาชัยดี   กรรมการ 
 อาจารย์กรภัทร   จิตต์จํานงค์  กรรมการ 
 อาจารย์ชลหมู่   พุ่มเทียน  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.มาริษา   สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิชัย สหกุลบุญญรักษ์ ผู้ประสานงาน 
 อาจารย์วิมลรัตน์     ศรีรัตนกูล กรรมการ 
 อาจารย์สุประวีณ์ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ 
     อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
บทบาทหนา้ทีข่องประธานโปรแกรมวิชา 

1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารย์ผู้สอน 
 
บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

1. บริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน 
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
3. จัดทําแผนเปิดรับนักศึกษา 
4. จัดทํารายวิชา/ผู้สอนประจําวิชา 
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คู่มือ

โปรแกรมวิชา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป:ี  ภาคปกติ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส ์
1.8 หลักสูตรบัญชบัีณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
1.9 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
1.11 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

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

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส ์
2.8 หลักสูตรบัญชบัีณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
2.9 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 
2.10 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร์ (วารสารศาสตร)์ 
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์) 
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 ระดับบณัฑิตศึกษา 
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 

Master of Business Administration (General Management) 
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผู้บริหาร 
Master of Business Administration (General Management) 
 
1.6 นักศึกษา  

นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554   มีนักศึกษาทัง้หมด 
4,101 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2,669 คน  ภาค กศ.พป. 1,432 คน ดังนี้ 

ตารางที ่  4 ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2554 

นักศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี  ภาคปกติ 2,669 65.08 

ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,432 34.92 

รวมนักศึกษา 4,101 100 

 
   ตารางที่ 5 ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 

โปรแกรมวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม ร้อยละ 

1.  การจัดการทั่วไป 584 746 1,330 32.44 

2.  การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 134 - 134 3.26 

3. การบริหารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย์) 136 33 169 4.12 

4.  การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 180 31 211 5.14 

5.  การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 458 264 722 17.60 

6.  การบัญชี 422 240 662 16.14 

7.  นิเทศศาสตร์ 473 118 591 14.42 

8.  การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 128 - 128 3.12 

9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ 
โลจิสติกส)์ 

154 - 154 3.76 

รวม 2,669 1,432 4,101 100.00 
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 ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัน้ป ี

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

ภาคปกติ 863 711 592 503 2,669 

ภาค กศ.พป. 747 247 292 146 1,432 

               รวม 1,610 958 884 649 4,101 
 

   ตารางที ่ 7 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โปรแกรมวิชา จํานวน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุ่นที่ 6 6 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุ่นที่ 7 10 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุ่นที ่8 11 

รวม 27 
 

      ตารางที ่ 8 จํานวนนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (สําหรบัผูบ้ริหาร) 

โปรแกรมวิชา จํานวน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 4 10 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 5 9 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 6 16 

รวม 35 
 

     ตารางที ่ 9 สรุปจาํนวนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา จํานวน ร้อยละ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  27 43.55 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) 35 56.45 

รวมนักศึกษา 62 100 

1.7 จํานวนบคุลากร 

 จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2554 มีจํานวน 67.5 คน จําแนกเป็น 
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 22 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 38.5 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 5 คน และลูกจ้างชั่วคราวจํานวน 1 คน 
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 คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ 1 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน และอาจารย์ 48.5 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย์  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 17 คน ปริญญาโท 
43.5 คน ในจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 14 คนโดย 
ลาศึกษาต่อ 11 คนและศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 3 คน 

ตารางที ่ 1 ตารางแสดงจํานวนบคุลากร จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปน็ร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 22 32.59 

ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 

พนักงานราชการสายวิชาการ - - 

พนักงานราชการสายสนับสนนุ 1 1.48 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 38.5.5 57.04 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 5 7.41 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 1.48 

รวม 67.5 100 

ตารางที ่ 2 ตารางแสดงจํานวนบคุลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 

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

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - 16.5 27 43.5 5 12 17 60.5 

สายสนับสนุน 2 5 7 - - - - - - 7 

รวม 2 5 7 16.5 27 43.5 5 12 17 67.5 

ตารางที ่ 3   ตารางแสดงจาํนวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

ตําแหน่งทางวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย ์ - - 

รองศาสตราจารย์ 1 1.66 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 18.18 

อาจารย ์ 48.5 80.16 

รวม 60.5 100.00 

ข้อมูล ณ วันที ่20 เมษายน 2555 
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1.8 งบประมาณและอาคารสถานที ่

1.8.1 งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายทั่วไป 
เป็นงบประมาณแผ่นดิน 4,122,730 บาท งบดําเนินงาน (เงินรายได้) 6,104,956.63 บาท และงบบัณฑิต
วิทยาลัย 183,676บาท 

      ตารางที ่ 10 งบประมาณประจาํปี 2554 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ (งานพัฒนา) ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 4,122,730 39.60 

งบดําเนินงาน(เงินรายได้) 6,104,956.63 58.64 

งบบัณฑิตวิทยาลัย 183,676 1.76 

รวม 10,411,362.63 100.00 

 

ตารางที่ 11 เงินงบประมาณ งบดําเนนิการ (งานพัฒนา) จําแนกตาม คณะและโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชา งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 4,123,886.63 65.58 

การจัดการทั่วไป 457,600 7.28 

การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 88,000 1.40 

การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 49,500 0.78 

การบริหารธุรกิจ การตลาด) 165,430 2.64 

การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 286,685 4.55 

การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 275,000 4.37 

นิเทศศาสตร ์ 456,055 7.25 

การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 86,400 1.37 

การบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 116,400 1.86 

บัณฑิตวิทยาลัย 183,676 2.92 

รวม 6,288,632.63 100.00 

1.8.2 อาคารสถานที ่

 อาคารสถานที่ ที่คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และอาคาร
เรียนรวมโลจิสติกส์และการบญัชี  
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 อาคารเรียน เอ 6 เป็นอาคารแบบ ร.4 จํานวน 3 ช้ัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 ด้วยงบประมาณ
2, 850,000 บาท 

อาคารโลจิสติกส์และการบญัชี จําแนกตามการใช้สอย ดังนี้ 
1. ห้องเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน   4   ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการ     จํานวน   8   ห้อง 

2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จํานวน   4   ห้อง 
2.2 ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร ์  จํานวน   2   ห้อง 
2.3 ห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร      จํานวน   1   ห้อง 
2.4 ห้องปฏิบัติการบัญชี   จํานวน   1   ห้อง 

3. ห้องประชุม             จํานวน   2   ห้อง 
4. ห้องพักอาจารย์     จํานวน   6   ห้อง 

สถานทีต้ั่ง 

ที่ต้ัง      คณะวิทยาการจัดการ อาคาร โลจิสติกส์และการบัญชี เลขที่  85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน 
  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73000 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3426 1068 
 
1.9 เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ  

1.9.1 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําขึ้นเพื่อติดตาม

การตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการและโครงการ 
ในภาพรวมของคณะฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control)  
การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้งคณะฯ 
                     ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกว่า  สมศ.  
   รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูล จํานวน  
10 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย   
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม   
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องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ    
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้  
ระดับ  ≤  1.50 = การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน   
ระดับ 1.51-2.50 = การดําเนินงานต้องปรับปรุง    
ระดับ 2.51-3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช้   

          ระดับ 3.51-4.50 = การดําเนินงานระดับดี     
          ระดับ 4.51-5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

กลไกและระบบประกนัคณุภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประกอบด้วย 

1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ผู้บริหารและอาจารย์ / บุคลากร  ของคณะวิทยาการจัดการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมใหม้ีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับบุคคล / องค์กร 
4. ส่งเสริมใหม้ีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก       
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คณะทาํงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการดําเนนิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์  ประธานกรรมการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย    พงศ์สิทธิกาญจนา  กรรมการ 
 อาจารย์สิริพงษ์                    ไชยชนะ   กรรมการ 
 อาจารย์ขวัญยุพา                  ศรีสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 
  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 อาจารย์จันทนา                    พงศ์สิทธิกาญจนา  ประธานกรรมการ 
 อาจารย์กนกพัชร                  วงศ์อินทร์อยู่   กรรมการ 
 อาจารย์วัลลภา                    วิชะยะวงศ์   กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ดารินทร์             โพธ์ิต้ังธรรม     กรรมการ 
 อาจารย์หรรษา                    คล้ายจันทร์พงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
 อาจารย์ ดร.มาริษา               สุจิตวนิช   ประธานกรรมการ 
 อาจารย์กิตติพงษ์                 ภู่พัฒน์วิบูลย์   กรรมการ 
 อาจารย์วิมลรัตน์                  ศรีรัตนกุล   กรรมการ 
 อาจารย์กสมล                     ชนะสุข   กรรมการและเลขานุการ 
  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 อาจารย์สมใจ                      เภาด้วง   ประธานกรรมการ 
 อาจารย์พิชามญชุ์                 เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการ 
 อาจารย์สุทิศา                     ไพบูลย์วัฒนกิจ  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.สุเมธี                 วงศ์ศักด์ิ   กรรมการ 
 อาจารย์ดวงใจ                     คงคาหลวง   กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 อาจารย์ไพโรจน์                   ร่มบารม ี   ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ณัชชา                     ศิรินธนาธร   กรรมการ 
 อาจารย์วีรศักด์ิ                    นาชัยดี   กรรมการ 
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 อาจารย์พงษ์สันต์ิ                  ตันหยง   กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 อาจารย์จันทนา                    พงศ์สิทธิกาญจนา  ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ภาวนา                    บํารุงสุข   กรรมการ 
 อาจารย์จันจิราภรณ์              ปานยินดี   กรรมการ 
 อาจารย์ชญาพรรธณ์             หาญสวัสด์ิ   กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์  ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  อินทน์จันทน์   กรรมการ  

 อาจารย์อัฏศณี                 เพียรเจริญวงศ์   กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์    ภูติจันทร์   กรรมการ 
 อาจารย์บุษบงค์                สุวรรณะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  อินทน์จันทน์   ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ไพโรจน์                   ร่มบารม ี   กรรมการ 
 อาจารย์สมพล                 สุขเจริญพงษ ์   กรรมการ 
 อาจารย์วีรกิจ                  อุฑารสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 อาจารย์สมใจ                   เภาด้วง   ประธานกรรมการ 
 อาจารย์มาลินี                  นาคใหญ ่   กรรมการ 
 อาจารย์ผ่องใส                 สินธุสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
 อาจารย์ผ่องใส                 สินธุสกุล   ประธานกรรมการ 
 นางสาวสร้อยมณี              เดชะ   กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.มาริษา            สุจิตวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
 

บทบาทหนา้ทีค่ณะทาํงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา   

1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ 

2. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ 

3. ให้ความรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรในคณะ 

4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ 
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5. ประสานงาน  กํากับ  ติดตาม  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับโปรแกรม   
วิชาและระดับคณะ 

6. ประสานงาน  สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.9.2 คุณลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค ์

 การผลิตบัณฑติของคณะวิทยาการจัดการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  คณะวิทยาการจัดการจึง 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1.  เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2.  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมคีวามรับผิดชอบ 
3.  เป็นผู้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
4.  เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 
5.  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของโปรแกรมวิชา 

 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป 
 บัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ต้องเป็นบัณฑิตที่มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  มี
ความขยันอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองเพื่ออยู่ในสังคมได้ 
และมีทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นําตลอดจนต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอร์และเครื่องคํานวณ 
 
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 มีความรู้อย่างลึกซึ้งเรื่องทฤษฎีวิชาการ โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ และรู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ  รวมถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ 
 
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
 1.  มีบุคลิกภาพดี 
 2.  มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
 3.  มีวิสัยทัศนแ์ละคิดเป็น 
 4.  มีความคิดริเริ่มและสนใจใฝ่รู้วิชาชีพและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีได้อย่างน้อย 1 โปรแกรมได้  เช่น Express   
Business Plus 
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 6.  สามารถใชโ้ปรแกรมสํานกังานได้  เช่น  Microsoft word   Microsoft  Excel 
 7.  มีทักษะในการใช้เครื่องคํานวณ 
 8.  สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 9.  สามารถจัดทํารายงานภาษีได้  เช่น  รายงานภาษีขาย  รายงานภาษีซื้อ  แบบ ภ.พ.30 
 10.  สามารถจัดทํางบการเงินได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 11.  มีความรู้ความเข้าใจด้านศัพท์บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 12.  รู้และเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 13.  ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
1.  เป็นผูม้ีความรอบรู้ในวิชาการ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านการเงินและการธนาคาร 
2.  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ 
3.  เป็นผู้มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
4.  เป็นผูท้ี่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เครื่องคํานวณและภาษาอังกฤษ 
     เพียงพอที่จะใช้งานได้ 
5.  เป็นผูม้คีวามรับผิดชอบต่อสังคมและดํารงชีวิตด้วยความเหมาะสม 
6.  มคีวามเป็นผู้นํา  และสามารถนําความรู้ไปใช้ในทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ 

 
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

1.  เป็นผูท้ี่มีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง 
2.  มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
3.  มคีวามสามารถในการทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
4.  เป็นผูม้ีความรู้พ้ืนฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานและสามารถ 

ใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
 
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 
 1.  สามารถนําเทคโนโลยีมาจดัการสารสนเทศในกิจการได้ 
 2.  สามารถใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูปทางธุรกิจได้ 
 3.  สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา 
 4.  สามารถมคีวามรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 6.  สามารถออกแบบระบบงานด้านธุรกิจเบ้ืองต้น 
 7.  มีความสามารถในการใชภ้าษาสากลอย่างน้อย 1 ภาษา 
 8.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม 
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9.  มีความสามารถในการรบัส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
10.  มีบุคลิกภาพดี 
11.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชานเิทศศาสตร ์
1.  มีความรู้ในทางทฤษฎี  หลักการทางนิเทศศาสตร์ และข่าวสารข้อมูลโดยรู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง

รู้ทัน   สามารถวิเคราะห์  และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
2. มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ทั้งกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล

และกระบวนการสื่อสารมวลชน  โดยสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 
3.  มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์  สํานึกรักในวิชาชีพ มีความรู้สึกนึกคิดที่จะใช้ข้อมูลข่าวสาร

และกระบวนการทางวิชาชีพ  สร้างสรรค์ผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
4.  มคีุณธรรม   จริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีวินัย  รับผิดชอบ  อดทน  สู้งาน มองโลกอย่างเป็นกลาง  

โดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
5.  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร์  คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีลักษณะความ 

เป็นผู้นําอยู่ในตัว 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาการจดัการโลจิสติกส ์
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญา 
ของโปรแกรมวิชา และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา 
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
  1. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
  2. มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์  
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านโลจิสติกส์ 
  4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องโปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 การผลิตบัณฑติของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญาของ
โปรแกรมวิชา และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา  
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

ด้านความรู ้
1. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ด้านธุรกิจท้องถิ่นมุ่งสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและจีน 
3. บัณฑิตเป็นผู้มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง  
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ด้านทักษะ 
1. บัณฑิตมีทักษะด้านธุรกิจท้องถิ่นมุ่งสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและจีน 
3. บัณฑิตมีทักษะทางธุรกิจ 

ด้านลักษณะ 
1. บัณฑิตเป็นผู้มีจริยธรรม และคุณธรรม 
2. บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี 
3. บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
4. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง 
5. บัณฑิตเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจ  
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1.10  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณุภาพ
ภายในปีการศกึษา 2553 

ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนดําเนินการ 

1. แผนกลยุทธ์ควรมีการประชุมปรับปรุง
แผนปฏิบัติทุกรอบ 2-3ปี 
2. ควรมีการจดัทําจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน 
3. ควรมีการประเมินสรุปภาพรวมของแผน
กลยุทธ์และเสนอกรรมการประจําคณะและ
สภามหาวิทยาลัย 
4. ควรมีการนาํเสนอผลการปรับปรุงต่อ
กรรมการประจําคณะ เพื่อรับข้อแนะนํา 

1. คณะวิทยาการจัดการมีการจัด
ประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาการจัดการเป็นประจําทุกปี 
2. คณะวิทยาการจัดการยึดถือ
จรรยาบรรณของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน และมีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์รับทราบอย่างทั่วถึง 
3. คณะวิทยาการจัดการได้มีการสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และบันทึกเสนอผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงาน 
4. คณะวิทยาการจัดการได้มีการนํา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
โดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะใหร้ับทราบโดยพร้อมเพียง
กัน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต 

1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํายัง
มีน้อย โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ยังไม่ม ี
2. ยังขาดการสํารวจคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตในทุกหลักสูตร จงึทําให้ขาด
ข้อมูลในการนาํมาปรับปรุงหลักสูตร 

1. คณะวิทยาการจัดการมีนโยบาย
สนับสนุนใหค้ณาจารย์ทําผลงาน
วิชาการให้มากขึ้น 
2. คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการ
สํารวจคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตให้ครบทุกหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 

ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายในการ
พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้ศิษย์
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เก่าอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอบรม ประชุม ฯลฯ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1. ขาดการทบทวนและประเมินผล
กระบวนการ การปฏิบัติงานตามระบบและ
กลไกที่วางไว้ 
2. ควรมีการวางแผนกลไกการขับเคลื่อน
งานและติดตามระบบกลไกทีว่างไว้ 
3. ควรมีการใชป้ระโยชน์จากการที่ได้
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการมาสู่โจทย์
วิจัย 

1. คณะวิทยาการจัดการได้มี
กระบวนการในการสอบทวน 
ประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. มีการติดตามผลการดําเนินงานการ
วิจัย โดยการให้คณาจารย์รายงาน
ความก้าวหน้าด้านการวิจัย ซึ่งเป็นไป
ตามกลไกที่วางไว้ 
3. ผลงานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์
จริง ตามโจทย์วิจัยที่ต้ังไว้ โดยมีใบ
ยืนยันจากสถานประกอบการที่ได้นําผล
วิจัยไปใช้ประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ขาดกระบวนการติดตาม ประเมินผล 
ผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการให้บริการ
ทางวิชาการ 

มีกระบวนการติดตามประเมินผลและ
ผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ ซึ่ง
ดําเนินการสํานักฝึกอบรมและบริการ
วิชาการ และรายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรมีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงโครงการ/ กิจกรรม
ให้กับนักศึกษา 

คณะฯ ได้มีการนําผลการประเมินการ
จัดโครงการ รวมไปถึงข้อเสนอแนะมาใช้
ในการปรับปรุงโครงการให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับนักศึกษามาก
ที่สุด 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ 

1. การจัดทําเอกสารประกอบในแต่ละตัว
บ่งชี้ยังไม่ชัดเจน 
2. ขาดการนําผลการประเมนิและ
ข้อเสนอแนะมาใช้การปรับแผนในรอบปี
ถัดไป 

คณะฯ มีการนาํผลการประเมนิ และ
ข้อเสนอแนะมาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงแผนในรอบปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

- - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน

คุณภาพ 

ควรเพิ่มเติมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้มากย่ิงขึ้น 

คณะฯ ได้มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมด้านงานประกัน
คุณภาพกับทางคณะ 
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องค์ประกอบที่ 10 นโยบาย
รัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

ควรเพิ่มการติดตาม ผลการจัดทําโครงการ คณะ มีนโยบายและมาตรการในการ
ติดตามผลการดําเนินงานการจัด
โครงการอย่างครบถ้วน 
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ส่วนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 

 คณะวิทยาการจัดการได้กําหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 9 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ และ
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งหมด 42 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน 
  (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  สมศ. 3 ตัวบ่งชี้  รวม 4 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
  (สกอ. 7 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ รวม 12 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้  รวม 6 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้  รวม 6 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  สมศ. 2 ตัวบ่งชี้  รวม 3 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้  สมศ. 1 ตัวบ่งชี้  รวม 4 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
  (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  สมศ. 1 ตัวบ่งชี้  รวม  2 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
  (รัฐบาล 2 ตัวบ่งชี้) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  พงศ์สิทธิกาญจนา 
อาจารย์สิริพงศ์  ไชยชนะ,  อาจารย์ขวัญยุพา  ศรีสว่าง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :     

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน  โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2 5 5 1  - 2 5 6 5 )  แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)   

คณะวิทยาการจัดการได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการ 2553-2556  (ฉบับปรับปรุง 
2554)  (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1  คําสั่งเชิญ
ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการ
จัดการ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และ
บุคลากรของทางคณะวิทยาการจัดการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นและมุมมองใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมการ
ดําเนินงาน  (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2  รายงาน
การประชุมคณะกรรมการทบทวนตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปีงบประมาณ 2554) ซึ่งแผน
ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก คณ ะ
กรรมการบริหารคณะในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ)  และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห า รคณะ   โดยมี ค ว าม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผนอุดมศึกษา

องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
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ระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551-2554) (เอกสารหมายเลข 
1.1.1.4 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง) 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการเผยแพร่ปรัชญา 
หรือปณิธานของทางคณะวิทยาการจัดการไว้ที่
เว็บไซต์ของทางคณะวิทยาการจัดการเพื่อให้
คณาจารย์ทุ กท่ าน  นักศึกษา  และผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.1 เว็บไซต์ของทางคณะ
วิทยาการจัดการ)  ผู้รับผิดชอบได้จัดเป็นวาระ
การประชุม 1 วาระ ของการประชุมคณาจารย์
ภายในคณะ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.2 เอกสาร
ประกอบการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ) 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี (เอกสาร
หมายเลข 1.1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการ)โดยให้หน่วยงานจัดทําคําขอ
งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2554  ตาม
แผนงานโครงการที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 
1.1.3.2 รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ) ซึ่งครอบคลุม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของ
แผน กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของ แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นการวัด
ความสํ า เร็ จของการดํ า เนินงาน  ( เอกสาร
หมายเลข 1.1.4.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการ)และ (เอกสารหมายเลข 1.1.4.2 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2554) 
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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ที่กําหนดไว้ 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 
พันธกิจ 

คณะวิทยาการจัดการได้ มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีจนครบ  4  ด้านคือการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 1.1.5.1 แผนปฏิบัติการประจําปี) และ
(เอกสารหมายเลข 1.1.5.2 แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ 2554) 

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

คณะวิทยาการจัดการได้มีการดําเนินการตาม
แผนปฏิ บั ติการโดยมีกระบวนการติ ดตาม
ประเมินผลของหน่วยงานดังนี้ 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และการรายงานแผน/
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ในแต่ละไตรมาสของหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6.1 บันทึกข้อความ
รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปี
งบประมาณ 2554 ไตรมาสแรก-หลัง) (เอกสาร
หมายเลข 1.1.6.2 บันทึกข้อความเรื่องเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาการ
จัดการ)    และสรุปผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานตามผลการเบิกจ่ ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2554 เพื่อรายงานต่อ
ผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยให้ทราบดัง 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6.3 บันทึกข้อความเรื่อง
รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2554) และ (เอกสารหมายเลข 
1.1.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย) 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 นําผลประเมินการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้รายงานต่อผู้บริหารของ
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มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.7.1 บันทึก
ข้อความรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้) 

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อนําผลการพิจาณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.1.8.1 รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8  ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 7 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนกลยุท ธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบัน ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานและนําผลที่ได้จากการเสนอแนะมาพัฒนา
ผลการดําเนินงานของทางคณะอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จะ
ดําเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์   แผนการ
ดําเนินงานและการกําหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
           - 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.1.1.1   คําสั่งเชิญประชุมจัดทําแผนยทุธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.4 ตารางวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.2.1 เว็บไซต์ของทางคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.2.2 เอกสารประกอบการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.3.2 รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.4.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.4.2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.5.1 แผนปฏิบัติการประจําปี คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.5.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.1 บันทึกข้อความสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประจําปีของครึ่งปีแรก 
และครึ่งปีหลัง 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.2 บันทึกข้อความเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.3 บันทึกข้อความเรื่องรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2554 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 



40 
 

1.1.7.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.8.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน 
คําอธิบาย 

 

อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้
กําหนดอัตลักษณ์ ดังนี้  "จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น" 
 
ตัวบ่งชี้ 16.1   :  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อนาํไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : …………………………………………………………………………… 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีการ
กําหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการแก่
สังคม (16.1.1.1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย16.1.2)  และแผนยุทธศาสตรข์องสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (16.1.3)  ระเบียบว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ (16.1.4) ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (16.1.5) ที่กําหนดให้งานบริการวิชาการเป็น
ภาระงานหนึ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการบริการ
วิชาการ (16.1.6, 16.1.7, และ 16.1.8) ประกาศหลักเกณฑ์
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การพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการ (16.1.9) ประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการ (16.1.10 และ16.1.11) และมีการติดตามและประเมิน
โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว (16.1.12)  

2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนให้ผู้เรียนและคณาจารย์มสี่วน
ร่วมในการบรกิารวิชาการและนําไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอน รวมถึงการวิจัย โดยกําหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและ
คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(16.1.2.1)  กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ (16.1.2.2) และข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่กําหนดให้งานบริการ
วิชาการเป็นภาระงานหนึ่ง  

3 ผลการประเมนิของผู้เรียนและ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ทําการประเมินความเห็นของบุคลากร
ในคณะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะ (16.1.3.1) 

4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่เป็นประโยชน์และ/หรือสรา้งคุณค่า
ต่อสังคม 

- 

5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

- 

 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
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ปฏิบัติได้  3 ขอ้ ปฏิบัติได้  3 ขอ้ 3  คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
            - 
 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

16.1.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยฯ 

16.1.1.4 ระเบียบว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ  สถาบันวิจัยฯ 

16.1.1.5 ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

มหาวิทยาลัยฯ 

16.1.1.6 คณะกรรมการดําเนินงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.1.7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุน มหาวิทยาลัย 

16.1.1.8 คําสั่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุประจําหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.1.9 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 

16.1.1.10 ประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ (งบแผ่นดิน) สถาบันวิจัยฯ 

16.1.1.11 ประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ (งบรายได้) สถาบันวิจัยฯ 

16.1.1.12 รายงานการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

16.1.2.1 ระเบียบว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.2.2 ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

มหาวิทยาลัยฯ 
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16.3.1 รายงานการประเมินความเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที ่16.2    :   ผลการประเมนิความพึ่งพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตในประเด็น 

เก่ียวกับอัตลักษณ์  (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : …………………………………………………………………………… 
วิธีการคํานวณ 
   
 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูล ผลการดําเนินงาน 2554 

ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 4.03 

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

16.2.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย  3.00 ค่าเฉลี่ย 4.03 4.03 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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- - 
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
           - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

16.2.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

มหาวิทยาลัยฯ 

 
 
ตัวบ่งชี้ 17  :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์

ของสถาบัน (สมศ.)  

คําอธบิาย 
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง

ของสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กําหนดเอกลักษณ์ "บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" และคณะได้กําหนดเอกลักษณ์ คือ............................................................................... 
 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  :................................................................................................................... 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

คณะฯ มีการกาํหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้นของคณะและมหาวิทยาลัย 
(17.1.1.1)โดยใช้กลยุทธ์เดียวกันกับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตามความ



45 
 

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (17.1.1.2) 

2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยได้
ดําเนินการจัดบริการวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น  
และมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทํา
หน้าที่อาสาสมคัรต้อนรับเยาวชนในโครงการฟื้นฟู
ศีลธรรมโลก (17.1.2.1) ส่งนกัศึกษาเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน)เป็นโครงการสนับสนุนช่วยเหลือร้านค้า
ปลีกท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม (17.1.2.2) 

3 ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการ
ดําเนินการตามจุดเน้นและจดุเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 

- 

4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสังคม 

- 

5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

มีการดําเนินงานตามระบบกลไกลการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ (17.1.5.1-17.1.5.5) 
และอาจารย์ในโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน “โครงการบวช
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน”โดยนําเสนอผ่าน
เว็บไซด์ www.dmc.tv  ของชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (17.1.5.6) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ผลการดําเนินงาน 3 ข้อ 3 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
           - 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

17.1.1.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

มหาวิทยาลัยฯ 

17.1.1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยฯ 

17.1.2.1 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.2.2 โครงการความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.5.1 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.5.2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.5.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.5.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.5.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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17.1.5.6 หนังสือเชิญไปเป็นวิทยากร โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
ประเภทของตวับ่งชี ้  : กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้  : อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์,  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารย์หรรษา  คล้ายจันทรพ์งษ์ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่ ก่อนเปิดหลักสูตรมีขั้นตอนเริ่มต้ังแต่ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2.1.1.1) และมี

องค์ประกอบท ี2 การผลติบัณฑิต 
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ระบบที่กําหนด  การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด 
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนดซึ่งคณะฯ ได้ทําการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี (2.1.1.2) มีระเบียบในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ
ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2.1.1.3) 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กํ าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอนการดําเนินงานและอนุมัติการปิดหลักสูตร
ผ่านคณะกรรมการต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(2.1.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  
        (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555  
ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 
 

คณะวิทยาการจัดการ มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพื่อให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1.3.1)  ในปี 2553 
คณะฯ ได้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2549 ใน
หลักสูตรมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐาน
ของสํานักงานการอุดมศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว (2.1.3.2)และมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะเพื่อประเมินตามตัวช้ีวัด(2.1.3.3) 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์

ในปี 2554 คณะวิทยาการจัดการ ยังคงใช้หลักสูตร
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2549 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มี
คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ ให้หลักสูตร
เป็ น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของสํ านั ก ง าน
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มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร (2.1.4.1) 
และในปี 2554 คณะฯได้ปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรของคณะฯเป็นฉบับปรับปรุงปี 2554 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
คณะกรรมการควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ทุกข้อ(2.1.4.2) 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัด เรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2549 ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าว มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ  
ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา (2.1.5.1)   และในปี 2554 คณะฯ
ได้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆในคณะฯ (ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2554)  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
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
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีคณะกรรมการ
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ทุกข้อ  (2.1.5.2) 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5ปี - 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
         คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร ให้เป็น
หลักสูตรที่ดี 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.1.1.1 ขั้นตอนการเปิดหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.1.3 ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.1 ขั้นตอนการปิดหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.3.1 ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.3.2   หลักสูตร ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.3.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.4.1 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.  2549 คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.4.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2549 คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 :   อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  :   ปัจจัยนําเข้า   
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์,  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารย์หรรษา  คล้ายจันทรพ์งษ์ 
เกณฑ์การประเมิน   :   เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี้ 
 แปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5  
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สูตรการคํานวณ       :  
 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

                     ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   =    
             

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
                        คะแนนที่ได้    =       
 
 
ผลการการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 17 คน 
จากจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  จํานวน 60.5 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.10 เทียบเป็นระดับ
คะแนน  4.68 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 28.10  4.68 คะแนน  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีอาจารย์กําลังศึกษาต่อปริญญาเอกอยู่หลายท่านคาดว่า
ในอนาคตอาจารย์จะจบปริญญาเอกมามากพอ 

- 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
         มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                                               x  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 



52 
 

ของข้อมูล 

2.2.1.1 รายงานประจําปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3       : อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ประเภทของตวับ่งชี ้   : ปัจจัยนําเข้า   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์,  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารย์หรรษา  คล้ายจันทรพ์งษ์ 
เกณฑ์การประเมิน    : เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี้ 
  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
สูตรการคํานวณ   :  

 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
                 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =    
             
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
                  คะแนนที่ได้    =       
 
 
ผลการการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 12  
คน  (ผศ. 11 คน  รศ. 1คน) จากจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  จํานวน 60.5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.83 เทียบเป็นระดับคะแนน 1.65 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 19.83 1.65 คะแนน   บรรล ุ

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                                                 x  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 
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  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการน้อย ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
         - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.3.1.1 รายงานประจําปีงบประมาณ2554 คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
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ประเภทของตวับ่งชี ้  :  กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์,  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารย์หรรษา  คล้ายจันทรพ์งษ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนที่
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

คณะวิทยาการจัดการมีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลโดยจัดทําเป็นแผนการปฏิบัติการ(2.4.1.1) 

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดโดยจัดทําเป็นโครงการในการพัฒนา
บุคลากร(2.4.2.1) 

3 .  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสรา้งขวัญ
และกําลังใจใหค้ณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
ส ายสนั บ สนุ น โ ดยจั ด โ ค ร งก า รศึ กษ า ดู ง าน  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี (2.4.3.1)โครงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี (2.4.3.2) 

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

คณะวิทยาการจัดการ มีการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยจัดทําไว้ใน มคอ.(2.4.4.1) 
และรายงานผลการประเมินอาจารย์(2.4.4.2) 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะวิทยาการจัดการมีการโดยมีการจัดให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตลอดจนควบคุมดูแลให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนได้ถือปฏิบัติ (2.4.5.1) 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินผลความสําเร็จของ 
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนโดยนํารายละเอียดแจ้ง ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาข้อสรุป(2.4.6.1) 
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7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอื
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อวางแผนในอนาคต (2.4.7.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
7  ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการมีการพัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุน
เพื่ อให้   มีการจั ดการเรี ยนการสอน  ที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

- 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
         มีการวางแผนพัฒนาบุคคลลากรเนน้การทําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล 

2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท ์

2.4.2.1 หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่  946/2555 

อาจารย์สมใจ  เภาด้วง 
สุวรรณี วิเชียรคําจร 

2.4.3.1 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 60/2554 คณะวิทยาการจัดการ 

2.4.3.2 จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 

2.4.4.1 มคอ. อาจารย์สมใจ  เภาด้วง 

2.4.4.2 รายงานผลการประเมินอาจารย์ อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 

2.4.5.1 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์ อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 

2.4.6.1 รายงานการประชุม อาจารย์สมใจ  เภาด้วง 

2.4.7.1 รายงานการประชุม อาจารย์สมใจ  เภาด้วง 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
ประเภทของตวับ่งชี ้  :  กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์,  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารย์หรรษา  คล้ายจันทรพ์งษ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
(2.6.1.1) (2.6.1.2) (2.6.1.3) (2.6.1.4) 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ ามี )  ก่ อนการ เปิ ดสอนในแต่ ละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
อาจาร ย์ผู้ สอนแต่ ละราย วิชา เ ป็นผู้ จั ดทํ า  โดยใน
รายละเอียดประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง วิธีการสอน แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้สอน ตําราหลัก หนังสืออ่านประกอบ และ
อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาให้นักศึกษาใน
วันแรกที่พบกับนักศึกษาทุกหมู่ เรียนที่สอน  มีการ
ประเมินผลทั้งระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาค
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การศึกษา (2.6.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียน เช่น วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชา และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้อง
ออกไปฝึกงานกับสถานประกอบการจริง หรือจากการทํา
วิจัย ในรายวิชาวิจัย (2.6.3.1) 

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (2.6.4.1) และทุก
หลักสูตรมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ตรง
มาบรรยายให้นักศึกษาฟัง (2.6.4.2) 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน  

มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดยได้มีการทํา
วิจัยในชั้นเรียน (2.6.5.1) 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (2.6.6.1) 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

คณะฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา (2.6.7.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
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มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 7  ข้อ 5 คะแนน    บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ
และมีการทําวิจัยในชั้นเรียน 

- 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
        - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.6.1.1  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.1.2 แผนการจัดโครงการประจําปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.1.3 ตัวอย่างมคอ. 3 และ 4 ของแต่ละหลักสูตรของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.1.4 บันทึกการประชุมคณะที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.2.1 มคอ. 3 ทุกรายวิชาภาคการศึกษา1/2554 และ2/2554 คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.3.1 ตัวอย่ างมคอ .  3 รายวิชาเตรียมฝึกฯ  วิชา วิจัย  และ  มคอ .  4 ฝึก
ประสบการณ์ของแต่ละหลักสูตรของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.4.1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตรของทกุหลักสูตรของ
คณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอกที่มาบรรยายให้นักศึกษาของคณะทุกหลักสตูร คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.5.1 วิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.6.1 ผลการประเมนิการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.7.1 บันทึกการประชุมคณะที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บัณฑิต (สกอ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้  : กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์,  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารย์หรรษา  คล้ายจันทรพ์งษ์ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป   :      

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่ พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิตทุก
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1) 

2 มีการนําผลจากข้อ  1 มาใช้ ในการปรับปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์   ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ  ไ ด้มีการนําผลมีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของ
คณะฯ เช่นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) (2.7.2.1)  ได้ทํา
การปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน   ในรายวิชามนุษย์
สัมพันธ์ในองค์การ และ รายวิชาภาวะผู้นําและการทํางาน
เป็นทีม ไว้ในหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต    (2.7.2.2) 

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ด้านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดยมีเจ้าหน้าที่
ดูแลให้บริการต่าง  ๆ   มี เ ว็บไซด์ของคณะฯ   และ
มหาวิทยาลัยโดยใช้ร่วมกัน (2.7.3.1)  มีงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ในการจัดโครงการ
ต่าง ๆ   เช่น  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท 
สิ่งทอซาติน จํากัด  (2.7.3.2) 

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้
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ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดทําเป็นแผนผัง
ขั้นตอน (2.7.4.1) 

5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จัดโดยคณะฯ 
มีดังนี้  โครงการ “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” โครงการปฏิบัติ
ธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร    โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงพุทธ  (2.7.5.1) 

  
เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และท้องถิ่นจะเห็นได้จากการมีการสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต 

- 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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         ก่อนจะปรับปรุงหลักสูตรคณะฯ มีการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนําผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.7.1.1 สรุปรายงานผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.2.1 หลักสูตร ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.2.2 หลักสูตร ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.3.1 เว็บไซด์ของคณะฯ  และมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.3.2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บรษิัท สิ่งทอซาติน จาํกัด   คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.4.1 ผังระบบและกลไกลการส่งเสริมนักศึกษาเขา้ร่วมประชุมงานวิชาและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.7.5.1 -โครงการ “ ผูใ้ห้ย่อมเป็นที่รกั ”  
-โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร     
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงพุทธ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8       :     ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับ

นักศึกษา (สกอ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้  :       ผลผลิต  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์,  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารย์หรรษา  คล้ายจันทรพ์งษ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    

ขอ้ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (2.8.1-1) 
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2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต้่องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกีย่วข้อง
ทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมสําหรบันักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยังคณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง (2.8.2-1, 2.8.2-2, 
2.8.2-3) 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จ (2.8.3-1, 2.8.3-2) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดที่กําหนดในข้อ 3 
(2.8.4-1, 2.8.4-2) 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ  
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ (2.8.5-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการ มีการกาํหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไว้ในหลักสูตรและใน

- 
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การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆทุกวิชา 
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
         คณะวิทยาการจัดการมีระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาตาม
ระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ควรเสริมโครงการพัฒนาคุณธรรมในชีวิตประจําวันและจริยธรรมวิชาชีพ
วิชาชีพให้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.8.1.1 หลักสูตรปี 2549 คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.2.1 เว็บไซต์คณะ คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.2.2 คู่มือนักศึกษาปี 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.2.3 จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.3.1 โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด พัฒนาใจ คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.3.2 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.5.1 นักศึกษาได้รับรางวัลตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (Word-PEC)ครัง้
ที่ 6 จัดโดยวัดธรรมกาย 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1   :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ………………………………………………………………………… 

วิธีการคาํนวณ 

 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
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หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว และผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

เกณฑ์การใหค้ะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะวทิยาการจัดการมีการดําเนินการสํารวจบัณฑิตดังนี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 520 

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 535 

3 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 201 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 6 

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 208 

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท - 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 313 

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบสํารวจ 
(ไม่นับรวมผู้ทีม่ีงานทํามาก่อนเข้าศึกษา ผูศ้ึกษาต่อ ผู้ได้รับการ
เกณฑ์ทหารและลาอุปสมบท) 

465 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 89.42 

 
 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  465 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 520 คน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ผลการดําเนินการ 89.42 4.47 คะแนน   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
            - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.1 รายงานผลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2554  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ………………………………………………………………………… 

วิธีการคาํนวณ  
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ)  

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ)  

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน  

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ผลการดําเนินการ N/A ............... คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3   : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
    เผยแพร่  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ………………………………………………………………………… 

วิธีการคาํนวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 

 
หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

 

 

 
ผลการดําเนินงาน  
 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2554 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (คน) 24 

จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ช้ินงาน) 24 

-  จํานวนงาน  (ค่าน้ําหนัก 0.25) 22 

-  จํานวนงาน  (ค่าน้ําหนัก 0.50) 2 

-  จํานวนงาน  (ค่าน้ําหนัก 0.75) - 

-  จํานวนงาน  (ค่าน้ําหนัก 1.00) - 

ผลการคํานวณตามสูตร 6.50 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 6.50 
X 100 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 24 คน 

 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ผลการดําเนินการ 27.08 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

3.1 สรุปรายชื่อวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์บัณฑิตปริญญาโท  

3.2 รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท 
ปี 2554 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4   :    ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์(สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :    ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    ………………………………………………………………………… 
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วิธีการคาํนวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก X 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 1 , 2, 3 และ 4 ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 

  

 

 

 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

ผลการดําเนนิงาน 
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ข้อมูล ปีการศึกษา 2554 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน)  

จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ช้ินงาน)  

- จํานวนงาน (ค่าน้ําหนัก 0.125 )  

- จํานวนงาน (ค่าน้ําหนัก 0.25 )  

- จํานวนงาน (ค่าน้ําหนัก 0.50 )  

- จํานวนงาน (ค่าน้ําหนัก 0.75 )  

- จํานวนงาน (ค่าน้ําหนัก 1.00 )  

 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก................... X 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด.................คน 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 N/A ................ คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 14   : การพัฒนาคณาจารย์  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ………………………………………………………………………… 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
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วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
วิธีการคาํนวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 186   

  
อาจารย์ประจําทั้งหมด  60.5 คน 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน
คน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและไม่มีตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

-   

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง ผศ. -   

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง รศ. -   

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหน่ง ศ. -   

5 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและไม่มีตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

40.5 (40.5×2) 8.1 

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง ผศ. 2 (2×3) 6 

7 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง รศ. 1 (1×5) 5 

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหน่ง ศ. -   

9 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

8 (8×5) 40 

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง ผศ. 9 (9×6) 54 



72 
 

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง รศ. -   

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง ศ. -   

13 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 60.5   

14 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 186 186/60.5 3.07 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3.07 คะแนน 2.56 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
           - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

14.1 รายงานประจําปี 2554 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

14.2 ข้อมูลบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2554 งานการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท ี3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 



73 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ประเภทของตวับ่งชี ้  : กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนชิ,  อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
    อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกลุ,  อาจารย์กสมล  ชนะสุข 
เกณฑ์มาตรฐาน   :       

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
โดยมีการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา (3.1.1.1) 
คณะฯ มีระบบการต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่
เหมาะสมโดยมีคําสั่ งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3.1.1.2)  ช่ัวโมงโฮมรูมแสดงในตารางสอน
อาจารย์ (3.1.1.3) สมุดโฮมรูม (3.1.1.4) เอกสาร
โฮมรูม (3.1.1.5) ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ มี
หน่วยให้บริการและให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่
มีปัญหาโดยมีผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และสโมสรนักศึกษารับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษา 
(3.1.1.6) นอกจากนั้นคณะฯยังมีระบบการดูแล
นักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามา
รับบริการ (3.1.1.7) ฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
คณะฯ มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือ
หน่วยให้บริการเฉพาะทาง (3.1.1.8) ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะฯ มีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา จนสามารถ
แก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ (3.1.1.9) 
มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมพัฒนาอาจารย์หรือ
บุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะ
โดยการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1.1.10) 
มหาวิทยาลัยมีการประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อ
ร่วมมือกันแก้ ไขปัญหาของนักศึกษาโดยการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา (3.1.1.11) คณะฯยังมีช่องทาง
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ให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการให้บริการโดยมีกล่องรับความ
คิดเห็นหน้าห้องสโมสรนักศึกษา (3.1.1.12) และ
แบบสอบถาม (3.1.1.13) สรุปผลการการจัดบริการ
ให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา (3.1.1.14) 

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยคณะฯ มีการ
จัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์คณะฯ 
(3.1.2.1) บอร์ดคณะฯและบอร์ดแต่ละโปรแกรม
วิชาฯ (3.1.2.2)  facebook สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ (3.1.2.3) คณะฯมีช่องทางให้
นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการให้บริการโดยที่กล่องรับความคิดเห็น 
(3.1.2.4) และ facebook สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ (3.1.2.5) นอกจากนั้นคณะยังมี
ระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร (3.1.2.6) สรุปผลการประเมินการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (3.1.2.7) 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
โดยคณะฯได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกสถาบันเพื่อเป็นแหล่งดูงาน โครงการ
ศึกษาดูงานของโปรแกรมวิชาฯ (3.1.3.1) แหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาโดยมีโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละโปรแกรมวิชาฯ 
(3.1.3.2) คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์นิเทศก์ (3.1.3.3) 
และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมโดยมีการ
จัดนับพบนักศึกษาหลังจากฝึกประสบการณ์ไปแล้ว
ระยะหนึ่ง (3.1.3.4) สารานิพนธ์ (3.1.3.5) สมุด
บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3.1.3.6) แบบ
บัญชีลงนามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ คณะฯมี
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การจัดกิจกรรมวิชาการโดยให้นักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝึกทักษะ
ประสบการณ์การทํางานร่วมกัน เช่น โครงการ
ปัจฉิมนิ เทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
(3.1.3.7) คณะฯ มี ช่องทางให้นักศึกษาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยมีเอกสารให้กับนักศึกษาและหน่วยงานเอกสาร
สรุปปัญหาและข้อคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการฝึกงานของโปรแกรมวิชาฯ และสรุปปัญหา
และข้อคิดเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (3.1.3.8) มีแบบสอบถาม 
(3.1.3.9) สรุปผลการประเมิน(3.1.3.10) คณะฯ มี
ร ะบบกา ร ติ ดต ามและประ เ มิ น ผลก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ (3.1.3.11) แบบ
ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (3.1.3.12) 

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า  

คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บรวมรวมฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า โดยมีทําเนียบบัณฑิตคณะวิทยาการ
จัดการ (3.1.4.1)  มีการจัดทําฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (3.1.4.2) มีข้อมูลข่าวสาร web 
site คณะฯ  (3.1.4.3) คณะฯ มีการส่งข่าวสารให้
ศิษย์เก่ารับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ เ ป็นระยะ  ๆ 
นอกจากนั้น คณะฯ ยังมีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการโดย
ผ่าน facebook ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการ
จัดการ (3.1.4.4) มีแบบสอบถาม (3.1.4.5) สรุปผล
การประเมิน (3.1.4.6) 
 

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยคณะฯ มี
การจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่าเป็นระยะ 
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ๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ ได้แก่ โครงการ
พิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้ออบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ท ค นิ ค ก า ร ถ่ า ย ภ า พ เ พื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ (3.1.5.1) คณะฯ มีช่องทางให้ศิษย์
เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้ Facebook ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นช่องทาง
ให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  (3.1.5.3) 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 
ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิ ทย ากา รจั ด ก า รมี ร ะบบการติ ดต าม
ประเมินผลการให้บริการโดยมี คําสั่ งแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการดํ า เนิ น ง านการติ ดตามและ
ประเมินผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ของคณะฯ (3.1.6.1)  สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของกา ร ให้ บ ริ ก า ร  คณะวิ ทย ากา รจั ดก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับ  3 .51 ขึ้ นไป  ดั งนี้  ด้านการบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
3.51 ด้านการจัดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
3 . 59  และด้ านการจั ด กิ จกรรม เพื่ อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
3.55 (3.1.6.2) และนําเสนอผลการประเมินใน
รายงานการประชุมคณะฯ (3.1.6.3) 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบทุก
ระดับโดยเข้าที่ประชุมมีรายการประชุมคณะฯ 
(3.1.7.1) และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการ
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ให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด (3.1.7.2) คณะฯ มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่าและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน
ตามแผนที่กําหนดโครงการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการฯ (3.1.7.3) และคณะฯ มีการสํารวจ
ข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในบริการที่จัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละ
ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไปโครงการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการฯ (3.1.7.4) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 7  ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดี 

- 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดี ควรรักษา
มาตรฐานไว้ 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

3.1.1.1 ฐานข้อมูลนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.3 ตารางสอนอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.4 สมุดโฮมรูม คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.5 เอกสารโฮมรูม คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.6 หน่วยให้บริการและใหค้ําปรึกษาสําหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.7 ระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.8 ระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยัง
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทาง 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.9 ระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา จน
สามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.10 การประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รบัผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปน็
ระยะโดยการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 

ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

3.1.1.11 การประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของ
นักศึกษาเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษาโดยการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

3.1.1.12 กล่องรับความคิดเห็นหน้าห้องสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.13 แบบสอบถาม คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.14 สรุปผลการการจัดบริการใหค้ําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.1 ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์คณะฯ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.2 บอร์ดคณะฯและบอร์ดแต่ละโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ 
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3.1.2.3 facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.4 กล่องรับความคิดเห็น  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.5 facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.6 ระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.7 สรุปผลการประเมินการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานของโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์นิเทศก์  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.4 การจัดนับพบนักศึกษาหลังจากฝึกประสบการณ์ไปแล้วระยะหนึ่ง  โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.3.5 สารานิพนธ์ โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.3.6 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/แบบบัญชีลงนามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 

โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.3.7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.8 สรุปปัญหาและข้อคิดเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.3.9 แบบสอบถาม   โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.3.10 สรุปผลการประเมิน โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.3.11 ระบบการติดตามและประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.12 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา  โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.4.1 ทําเนียบบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.2 ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.3 web site คณะฯ   คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.4 facebook ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.5 แบบสอบถาม  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.6 สรุปผลการประเมิน  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.5.1 โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์  

โปรแกรมวิชาฯ 

3.1.5.3 Facebook ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการของคณะฯ  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 



80 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

3.1.6.3 รายงานการประชุมคณะฯ  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.7.1 รายการประชุมคณะฯ  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.7.2 แผนพัฒนาปรบัปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.7.3 โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการฯ  คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.7.4 โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการฯ  คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทของตวับ่งชี ้  : กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนชิ,  อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
    อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกลุ,  อาจารย์กสมล  ชนะสุข 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :     

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 ส่วนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (3.2.1.1) และมีการกําหนด
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฯ (3.2.1.2) 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยใช้เว็บไซด์ของ
คณะฯ  (3.2.2.1) และคณะฯ ได้จัดโครงการอบรมความรู้
ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่าย
ผู้นํานักศึกษาของคณะฯ (3.2.2.2) 

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 

คณะวิทยาการจัดการมีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท จากกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่  
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ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมตอ่ไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์    
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
โครงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ 
(3.2.3.1)   
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ โครงการ
แข่งขันกีฬาประเพณี ไทย-จีน (3.2.3.2)   
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
โครงการนิเทศศาสตร์บําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(3.2.3.3)  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการ
พ่ีเตือนน้อง ลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพ
ติด  (3.2.3.4)  
5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ โครงการ
วิทยาการจัดการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยถวายเทียน
จํานําพรรษา (3.2.3.5) 

4 มีการสนับสนนุให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมกิีจกรรมร่วมกัน 
 

คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้า
เกมส์ขึ้นทุกปีโดยหมุนเวียนแต่ละคณะฯ  เป็นเจ้าภาพ 
(3.2.4.1) การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน คณะวิทยาการ
จัดการมีการเซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม 
(3.2.4.2) มีโครงการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อท้องถิ่นหัวข้อสนทนาปะสาโปรดิวเซอร์ยุค
เศรษฐกิจพอเพียง (3.2.4.3) 
และในแต่ละปีราชภัฏตะวันตกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ สานฝัน
สู่เศรษฐกจิพอเพียง ครั้งที่ 34 ดอกคูนเกมส์ (3.2.4.4) 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยท่ี
คณะฯ มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด (3.2.5.1) คณะฯ กําหนดให้
นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผล
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การจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี (3.2.5.2) 
 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (3.2.6.1) 

 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาที่ดี 

- 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

คณะวิทยาการจัดการ 
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3.2.1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.2.1 เว็บไซด์คณะฯ   คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.2.2 โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายผู้นํานักศึกษาของคณะฯ  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.1 โครงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ  โปรแกรมวิชาฯ 

3.2.3.2 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ไทย-จีน  คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.3 โครงการนิเทศศาสตร์บําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  โปรแกรมวิชาฯ 

3.2.3.4 โครงการพี่เตือนน้อง ลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด   คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.5 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยถวายเทียนจํานํา
พรรษา  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.4.1 การแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์  คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมของคณะวิทยาการ
จัดการ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.4.3 โครงการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อท้องถิ่นหัวข้อ
สนทนาปะสาโปรดิวเซอร์ยุคเศรษฐกิจพอเพยีง  

โปรแกรมวิชาฯ 

3.2.4.4 การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ สานฝันสู่เศรษฐกจิ
พอเพียง ครั้งที่ 34 ดอกคูนเกมส ์

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.5.1 ระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่
กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.6.1 เล่มสรุปโครงการ  คณะวิทยาการจัดการ 

 
  องค์ประกอบท ี4  การวจิยั 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ประเภทของตวับ่งชี ้  : กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์สมใจ  เภาด้วง,  อาจารย์พิชามญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย 
    อาจารย์สุทิศา  ไพบูลย์วัฒนกิจ, อาจารย์ ดร.สุเมธี  วงศ์ศักด์ิ 
    อาจารย์ดวงใจ  คงคาหลวง 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยกําหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 
หลักฐาน คือยุทธศาสตร์คณะ (4.1.1.1.) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะจึงมีรอง
คณบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง หลักฐาน 
คือ ภาระงานของผู้บริหารคณะ (4.1.1.2.)และ
มีระบบการวิจัย หลักฐาน คือคู่มือระบบและ
กลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะวิทยาการจัดการ(4.1.1.3.)   

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน 

คณะ วิทยากา รจั ดก า รมี ก า รบู รณากา ร
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาองค์การและการจัดการ หลักฐาน เล่ม
รายงานวิจัยและ มคอ.3 วิชาองค์การและการ
จัดการ(4.1.2.1.) หลักฐาน หนังสือ “เรื่องเล่า
น้ําท่วม”และผลงานนักศึกษาท่าข้าไปเก็บ
ข้อมูล(4.1.2.2.) 

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา  

คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมให้อาจารย์ใน
คณะไปอบรมการทําวิจัยและให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยหลักฐาน คําสั่งอบรมวิจัย
ของคณาจารย์(4.1.3.1.) และให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ หลักฐาน 
คู่มือจรรยาบรรณ (4.1.3.2.) 
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4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาการจัดการไม่มีการจัดสรร
งบประมาณของคณะเองแต่ได้ใช้การอ้างอิงการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยไว้ทุกปี 
หลักฐาน คือหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ 
(4.1.4.1.)และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย(4.1.4.2) 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้      
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ       
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                           
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

คณะวิทยาการจัดการสนับสนนุพันธ์กิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยอ้างอิงดังต่อไปนี้  
- มีหน่วยวิจัยฯหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับการ
จัดต้ังหน่วยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
(4.1.5.1.) 
- มสีํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
แหล่งค้นคว้าขอ้มูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
หลักฐานหน้าเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ 
(4.1.5.2.)                                      
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ มีห้องที่เก็บงานวิจัยและ
มีระบบรักษาความปลอดภัยควบคุมใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย  หลักฐาน   สมุดยืม
งานวิจัย(4.1.5.3.)                                     
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดงานวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ หลักฐาน  เอกสาร
เกี่ยวข้องการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์(4.1.5.4.) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  

- 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

- 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกเพื่อ
สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม 
หลักฐาน  คือคู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
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คณะวิทยาการจัดการ  (4.1.8.1.)  เอกสาร
เกี่ยวกับการจัดต้ังหน่วยวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ (4 .1.6.2.) เ ว็บไซต์ของสถาบัน วิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(4.1.8.3.)อาจารย์
ไปรวมประชุมประชาคมประจําตําบล หลักฐาน 
คือ คําสั่ง(4.1.8.4.)และมีงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ของท้องถิ่นหลักฐาน เล่มรายงานวิจัย 
(4.1.8.5.) 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 6  ข้อ 4 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการ ส่งเสรมิคณาจารย์ในการพัฒนาความรู้ในการ
วิจัยโดยแจกคู่มือจรรยาบรรณพร้อมทั้งการส่งอาจารย์เข้าอบรมด้าน
วิจัยและมีการสนับสนุนพันธ์กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน มหีน่วยวิจัยฯ ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  มี
สิ่งอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ มี
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยการจัดประชุมวิชาการ จาก
การมีส่วนรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรร
ทรัพยากรและแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ใหแ้ก่คณาจารย์  และมีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์บนของคณะวิทยาการจัดการ 

คณะ วิทย า ก า ร จั ด ก า ร มี น โ ยบ า ย
สนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการ
และนโยบายมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครปฐมในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัย กับองค์กรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และยังส่งเสริมให้มี
นักวิจัยหน้าใหม่ของคณะวิทยาการ
จัดการ  จะจัดอบรมการทําวิจัยในชั้น
เรียนและลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม อย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

4.1.1.1. แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.1.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.1.3. คู่มือระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.2.1. เล่มรายงานวิจัยและ มคอ.3 วิชาองค์การและการจัดการ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

4.1.2.2. หนังสือ “เรื่องเล่าน้ําท่วม”และผลงานนักศกึษาท่าข้าไปเก็บข้อมูล 
(นิเทศฯ) 

โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

4.1.3.1. คําสั่งอบรมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.3.2. คู่มือจรรยาบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.4.1. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.4.2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัย 

4.1.5.1. หลักฐานเกี่ยวกับการจัดต้ังหน่วยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.5.2. หน้าเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ สํานักวิทยบริการฯ 

4.1.5.3. สมุดยืมงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.5.4. เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.8.1. คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัย  คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.8.2. เอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ังหน่วยวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.8.3. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.8.4. คําสั่งให้อาจารย์ไปรวมประชุมประชาคมประจําตําบล (นิเทศฯ) โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

4.1.8.5. เล่มรายงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ประเภทของตวับ่งชี ้  : กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์สมใจ  เภาด้วง,  อาจารย์พิชามญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย 
    อาจารย์สุทิศา  ไพบูลย์วัฒนกิจ, อาจารย์ ดร.สุเมธี  วงศ์ศักด์ิ 
    อาจารย์ดวงใจ  คงคาหลวง 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มี ร ะบบและกลไกสนั บสนุ นการ เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไก หลักฐาน คู่มือ
ระบบ (4.2.1.1.)  หน้าเว็บไซต์คณะและมหาวิทยาลัย 
(4.2.1.2.) เอกสารที่มีการเผยแพร่งานวิจัย(4.2.1.3.) 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านงานวิจัย 
(4.2.1.4.) 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

- 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

- 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์  และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลงานงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน หลักฐาน 
คือ แบบฟอร์มรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
(4.2.4.1.) หนังสือ “บทเรียนและประสบการณ์จัดการ
ศูนย์พักพิง” (4.2.4.2.)ทําใหเ้กิดโครงการต่อยอด เช่น
โครงการอบรมผู้สื่อข่าวภัยพิบัติ/พร้อมภาพถ่าย(4.2.4.3.) 
 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ  
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ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํ าไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ 2  คะแนน   บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการได้ใช้ระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติโดยอ้างอิงระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการเอง โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
นโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและส่งเสริมผลักดันให้งานวิจัย
เผยแพร่มากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนให้ผลงานของอาจารย์
ได้รับการคุ้มครองสิทธิต่อไป 

 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

4.2.1.1. คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

4.2.1.2. หน้าเว็บไซต์คณะและมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 

4.2.1.3. เอกสารที่มีการเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.2.1.4. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.2.4.1. แบบฟอร์มรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาการจัดการ 

4.2.4.2. หนังสือ “บทเรียนและประสบการณ์จัดการศูนย์พักพิง” (นิเทศฯ) โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

4.2.4.3. โครงการอบรมผู้สื่อข่าวภัยพิบัติ/ภาพถ่าย(นิเทศฯ) โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3    :    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

         และนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบง่ชี้  :    ปัจจัยนําเข้า 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์สมใจ  เภาด้วง,  อาจารย์พิชามญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย 
    อาจารย์สุทิศา  ไพบูลย์วัฒนกิจ, อาจารย์ ดร.สุเมธี  วงศ์ศักด์ิ 
    อาจารย์ดวงใจ  คงคาหลวง 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5  

เกณฑ์ประเมนิเฉพาะสถาบนักลุ่ม  ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
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   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 จํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
5,198,092 บาท 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 60.5 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจํา.. 76,936 บาท 
(5,198,092 /60.5 = 76,936) 
คะแนนที่ได้  5 คะแนน  
หมายเหต ุใหจ้ําแนกในระดบัโปรแกรมวิชา 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

36,000  บาท 76,936 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมีกลไกด้านงานวิจัยและยัง
ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐมในการส่งเสรมิงานวิจัยและมีการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย กับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน ใหอ้าจารย์ได้ไปทํางานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจัย ให้อาจารย์ 

คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนในการ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน  จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพื้นทีอ่ย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย  และส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ไปทํางานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจัยใหม่ ๆ ให้
อาจารย์ต่อไป 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและเอกสารเกี่ยวกับการรับ
ทุนจากหน่วยงานภายนอก 

สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัย 

4.3.1.2 รายงานจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) มหาวิทยาลัย 
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ก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี,  อาจารย์ณัชชา  ศิรินธนาธร 
  อาจารย์วีรศักด์ิ  นาชัยดี,  อาจารย์พงษ์สันต์ิ  ตันหยง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยมีการจัดทําคู่มือระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม (5.1.1.1)  และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน  ได้แก่โครงการอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง 
ได้นํามาใช้ประกอบการสอนในรายวิชาองค์การ
และการจัดการ (5.1.2.1) โครงการวัดสวยด้วย  
5 ส.ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
การนํานักศึกษาออกไปบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยการประยุกต์ กิจกรรม 5 ส. มาใช้ในโครงการ

องค์ประกอบท ี5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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(5.1.2.2) และโครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (5.1.2.3)  โครงการ
เติมฝัน ปันรักให้น้องโรงเรียนบ้านตะโกล่าง 
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีในรายวิชาการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน ได้นํานักศึกษาออกไป
บริการวิชาการแก่ชุมชน (5.1.2.4) และโครงการ
กด Like จิตอาสาในรายวิชาการสื่อสารกับสังคม 
ก็เช่นเดียวกัน (5.1.2.5) 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

มีการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สั งคมกับการวิจัย  โครงการอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง เป็นส่วน
หนึ่ งของงานวิจัย เรื่ องการพัฒนาหลักสูตร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษา  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง  อําเภอ
บางเลน  จังหวัดนครปฐม โดยได้งบประมาณ
สนับสนุนจากคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชา ติ 
(5.1.3.1) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน โดยดูจากผลประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่ วนใหญ่มี ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
(5.1.4.1)  ส่วนการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัยนั้นพบว่าผลประเมิน
จากนักท่องเที่ยวนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน (5.1.4.2) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย คือ โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.
ในปีที่ ผ่ านมามี การ จัดสรรงบประมาณไม่
เหมาะสม ในปีนี้จึงได้จัดสรรงบประมาณสําหรับ
วัสดุที่ใช้ในโครงการให้เหมาะสม ส่วนโครงการ
อบรมหลั กสู ต รมั คคุ เ ทศ ก์ท้ อ งถิ่ นสํ าหรั บ
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สถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาด
บางหลวงนั้นจะนําไปขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรมัคคุ เทศก์ท้องถิ่นให้ ดี ย่ิงขึ้น ต่อไป 
เนื่ องจากเป็นหลักสูตรระยะสั้น  ความรู้ ใน
หลักสูตรอาจจะยังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน เพราะ
ข้อจํากัดในแง่ของเวลา (5.1.5.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 
 คณะฯมีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมีบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆด้าน และได้ทํา
ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีทําให้เกิดเครือข่ายกับหน่วยงาน ส่วนจุดอ่อนก็จะเป็นการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  ซึ่งทําได้ค่อนข้างยาก 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
                 สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแก่สังคม 
และจัดให้มีวิทยากรด้านการวิจัยมาช่วยให้ความรู้ในเรื่องการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย   
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

5.1.1.1 คู่มือระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.1 โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม โปรแกรมวิชา 
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ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง และ ม.ค.อ. 3 รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 

การจัดการทั่วไป 

5.1.2.2 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.และ ม.ค.อ. 3 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการทั่วไป 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

5.1.2.3 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจและ ม.ค.อ. 3 รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

5.1.2.4 โครงการเติมฝัน ปันรักให้น้องโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี และ ม.ค.อ. 3 รายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

5.1.2.5 โครงการกด Like จิตอาสาและ ม.ค.อ. 3 รายวิชาการสื่อสารกับสังคม โปรแกรมวิชา 
นิเทศศาสตร ์

5.1.3.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง และรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 

  5.1.4.1 ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง/โครงการวัดสวย
ด้วย 5 ส./โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ / โครงการเติมฝัน ปันรักให้น้อง
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง/  โครงการกด Like จิตอาสา    

คณะวิทยาการ
จัดการ/โปรแกรมวิชา 

5.1.4.2 ผลประเมินจากนักท่องเที่ยวในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง  
อําเภอบางเลน   

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

   5.1.5.1 -โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.(หลักการและเหตุผล)  
-ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไปในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี,  อาจารย์ณัชชา  ศิรินธนาธร 
  อาจารย์วีรศักด์ิ  นาชัยดี,  อาจารย์พงษ์สันต์ิ  ตันหยง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ

ในปีที่ผ่านมามกีารสํารวจความต้องการของภาครัฐ
และเอกชนเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
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กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของคณะและมหาวิทยาลัย (5.2.1.1) 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้
และ เสริ มสร้ า งความ เข้ มแข็ งของชุมชน  หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเชิญมัคคุเทศก์อาชีพมาอบรมให้กับ
นักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบางหลวงในโครงการ
อบรมหลั ก สู ต รมั ค คุ เ ท ศก์ ท้ อ ง ถิ่ น สํ า ห รั บ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาด
บางหลวง (5.2.2.1) และเชิญวิทยากรเจ้าของ
ภาษามาอบรมภาษาอั งกฤษให้ กับบุคลากร
เทศบาลตํ าบลบา ง เ ลน ใน โคร งกา รอบรม
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( 5.2.2.2)  
นอกจากนั้นเชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอด
ความรู้ให้นักศึกษาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนแผนธุรกิจ (5.2.2.3) และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น (5.2.2.4) 

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์ของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม  ทั้งนักเรียนผู้ร่วมโครงการ 
นักท่องเที่ยว ผู้นําผลของการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตลาดบางหลวง (5.2.3.1) 

4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรอืกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
(5.2.4.1) 

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ 

ผ่านจดหมายข่าวเฟื่องฟ้าหนังสือพิมพ์  การประชุม
วิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยและการเขียน
บทความวิชาการส่งไปยังหน่วยงานภายนอก 
(5.2.5.1) 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

คณะฯมีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดยการสํารวจความต้องการของภาครัฐ เอกชนหรือชุมชน
ก่อนการบริการวิชาการ  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมและมี
การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่
สู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบ 
 

แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

5.2.1.1 ผลสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมของภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
นครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.1 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกท์้องถิ่นสําหรับ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.2 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.3 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

5.2.2.4 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

5.2.3.1 ผลการประเมนิของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์อบรมหลักสูตร
มัคคุเทศกท์้องถิ่นสําหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาด
บางหลวง 

โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 
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5.2.4.1 รายงานการประชุมแนวทางการพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.5.1 -จดหมายข่าวเฟื่องฟ้าปีที ่30 ฉบับที่ 6 ประจําวันที่ 4-10 ก.ค.2554  
-หนังสือพิมพ์ขา่วสดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที ่7776 ข่าว
สดรายวัน 
-แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4   
-บทความวิชาการวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 
6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  : การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
   การเรียนการสอนหรือการวิจัย  (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : …………………………………………………………………………… 
 
วิธีการคํานวณ  
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 



100 
 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ข้อมูล ผลการดําเนินงาน 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 6 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย - 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 

รวมโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 6 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 16 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวจิัย 

37.5 

 
หมายเหตุ  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท  ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมี 
ทั้ง 2 ประเภท  และ ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 6 

x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ 

ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ  16 

 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 37.5 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1 โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง และ ม.ค.อ. 3 รายวิชาองค์การ
และการจัดการ 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

2 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.และ ม.ค.อ. 3 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการทั่วไป 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

3 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจและ ม.ค.อ. 3 รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

4 โครงการเติมฝัน ปันรักให้น้องโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี และ ม.ค.อ. 3 รายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

5 โครงการกด Like จิตอาสาและ ม.ค.อ. 3 รายวิชาการสื่อสารกับสังคม โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

6 โครงการเรื่องสายสัมพันธ์บัญชีสู่ชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชน อาจารย์สมใจ เภาด้วง 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9   :    ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : …………………………………………………………………………… 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการมีแผนในการให้บริการวิชาการโดยได้กําหนด
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(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร 

ไว้ในยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มีการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนมีโครงการในการให้บริการวิชาการ โดยอาจารย์ใน
คณะฯได้ออกไปให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการควบคุมให้การจัด
โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของคณะ และมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชนมากขึ้น(9.1.1.1) 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
80 

คณะวิทยาการจัดโครงการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตาม
ยุทธศาสตร์คณะได้บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 (9.1.2.1) 

3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มี
การเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะวิทยาการจัดการมีแผนและโครงการในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการให้อาจารย์
ในคณะวิทยาการจัดการและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ออกไปให้บริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปีและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนที่รับบริการมีการ
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (9.1.3.1) 

4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนที่
ได้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
สามารถสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร ได้แก่ 
-การเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้กับสํานัก 
  พัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ในการ
จัดทํามาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยว (9.1.4.1) 
- โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม (9.1.4.2) 
- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กับ 
    สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
(9.1.4.3) 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่า
ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีผลกระทบที่
เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม  หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง ได้แก่ 
- การวิจัย “การพัฒนาหลักสตูรมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นสําหรับ
สถานศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง  
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อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”(9.1.5.1) 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 3 ข้อ 3 ข้อ  3 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 
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9.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

9..1.2.1 รายงานการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.3.1 รายงานการจัดโครงการบริการวิชาการ ปี 2554 
-โครงการมนุษยสัมพันธ์กับการทํางานเป็นทีม   
-โครงการบริการที่เหนือชั้น 
-โครงการจัดฝึกอบรมหลักสตูรตามความต้องการขององค์กรในท้องถิ่น 
-ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงร่างการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตร
มัคคุเทศกท์้องถิ่นสําหรับสถานศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาด
บางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม” 
-งานวิจัย “การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซอุ่ปทานปลาสวยงามเพื่อการ
ส่งออก” 

คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.4.1 - สัญญาการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้กับสํานัก พัฒนาการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดทํามาตรฐานศูนย์บริการข้อมูล

สําหรับนักท่องเที่ยว  

คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.4.2 - โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดนครปฐม  

ผศ.ดร.สุภาณี  อินทน์
จันทน์ 

9.1.4.3 - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กับสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

ผศ.ดร.ธงชัย พงษ์สิทธิ
กาญจนา 

9.1.5.1 - การวิจัย “การพัฒนาหลักสตูรมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นสําหรับสถานศึกษา  เพือ่
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” 

อาจารย์พงษ์สันต์ิ 
ตันหยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 18.1   :  การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/หรืองานวิจัย (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :  ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ :  …………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะวิทยาการจัดการมีแผนในการให้บริการวิชาการ
โดยได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีโครงการ
ในการให้บริการวิชาการ โดยอาจารย์ในคณะฯได้
ออกไปให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการควบคุมให้
การจัดโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของคณะ 
และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้
ตรงตามความต้องการของชุมชนมากขึ้น (18.1.1.1) 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 คณะวิทยาการจัดโครงการในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ตามยุทธศาสตร์คณะได้บรรลุเป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 80 (18.1.2.1) 

3 มีประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อคนในสถาบัน - 

4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน - 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม  หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
- การวิจัย “การพัฒนาหลักสตูรมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น
สําหรับสถานศกึษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
ตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
(18.1.5.1) 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

คะแนน  1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 - 5 ข้อ 

 
 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
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มีการดําเนินการ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

18.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

18.1.2.1 รายงานการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 

18.1.5.1 โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง 

อาจารย์พงษ์สันต์ิ ตันหยง 

 
ตัวบ่งชี้ที ่18.2  : การทํากิจกรรมหรือโครงการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : …………………………………………………………………………… 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

คณะวิทยาการจัดการมีแผนในการให้บริการวิชาการโดยได้กําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผนมีโครงการในการให้บริการวิชาการ โดยอาจารย์ในคณะฯได้ออกไป
ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการควบคุมให้การจัดโครงการเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของคณะ และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
โครงการให้ตรงตามความต้องการของชุมชนมากขึ้น (18.2.1.1) 
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2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 

คณะวิทยาการจัดโครงการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตาม
ยุทธศาสตร์คณะได้บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 (18.2.2.1) 

3 มีประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อ
คนในชุมชน 

- 

4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนหรือ
สถาบัน 

- 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม  หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
- การวิจัย “การพัฒนาหลักสตูรมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นสําหรับสถานศึกษา  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม”(18.2.5.1-18.2.5.3) 

 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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............................................................................................................................................................... 
 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

18.2.1.1 -โครงการจัดฝึกอบรมหลักสตูรตามความต้องการขององค์กรในท้องถิ่น อ.พงสันต์ิ ตันหยง 

18.2.2.1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

18.2.5.1 - โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดนครปฐม  

ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์
จันทน์ 

18.2.5.2 - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กับ สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ
กาญจนา 

18.2.5.3 -ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงร่างการวิจัย “การพัฒนา
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสําหรับสถานศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม” 

สถาบันวิจัย/  
มหาวิทยาลัยฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์ภาวนา บํารุงสุข,  
  อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวสัด์ิ และอาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนร่วมกับคณะอยู่ใน
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2554 (6.1.1.1) คณะฯ
กําหนดแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ในยุทธศาสตร์คณะฯ (6.1.1.2) 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(6.1.1.3) และมีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการเป็นแนว
ทางการดําเนินงาน (6.1.1.4) และดําเนินงานตาม
ระบบ คณะฯได้กําหนดกิจกรรมและโครงการที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีโครงการและกิจกรรมซึ่ง
สอดคล้องกับแผนงาน (6.1.1.5-6.1.1.9) 

2 มีการ บูรณาการงานด้ านทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนด้วย 
เช่น วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (6.1.2.1) และโครงการ
ต่างๆ (6.1.2.2-6.1.2.5) 

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะวิทยาการมีการเผยแพร่ กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://msc.npru.ac.th (6.1.3.1) และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารเฟื่องฟ้า (6.1.3.2) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จ
ทุกโครงการอยู่ในรูปเล่มรายงานโครงการ (6.1.4.1-

องค์ประกอบท ี6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 6.1.4.1.5) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

จากผลประ เมิ นข้ อคิ ด เห็ น โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” และโครงการ
สมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเรียนที่ 1/ 2554 
ที่จัดโดยโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ผลการ
ประเมินเสนอให้มีการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปทุก
ภาคเรียน ซึ่ง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผลที่
เกิดขึ้นทําให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบ,มีสมาธิใน
การเรียนและรู้จักเสียสละมากขึ้น(6.1.5.1) และ
รายงานการประชุมของโปรแกรมวิชาการบัญชี 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการจัดโครงการ
บายศรี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 2551-
2554 (6.1.5.2) 

6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

- 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5  คะแนน    บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ
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การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับคณะ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีปฏิทินการดําเนินงานการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องทุกปี และมีงบประมาณให้
ตามความเหมาะสม มีการบูรณาการงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ
นักศึกษามีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง
นักศึกษาได้ทํากิจกรรมช่วยเหลือชุมชน และอาจารย์
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน “โครงการบวช
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน” ซึ่งเป็นโครงการ
ระดับชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ 
มีภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษา 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” อย่างต่อเนื่องมาทุกปี
โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโครงการที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

6.1.1.1 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

6.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

6.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 

6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

6.1.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

6.1.1.6 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเชิงพุทธ”  โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.1.8 โครงการเด็กดี V-Star  ผู้นําฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก Change the World โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.1.9 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.    โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.2.1 มคอ.3 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.2.2 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเชิงพุทธ”  โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.2.4 โครงการเด็กดี V-Star  ผู้นําฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก Change the World โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.2.5 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.    โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.3.1 เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.3.2 วารสารเฟื่องฟ้า โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 
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6.1.4.1 มคอ.5 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.4.2 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเชิงพุทธ”  โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.4.4 โครงการเด็กดี V-Star  ผู้นําฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก Change the World โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.4.5 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.    โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.5.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ย่อมเปน็ที่รัก” โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

6.1.5.2 รายงานการประชุมของโปรแกรมวิชาการบัญชี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาการจัดโครงการบายศรี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 
2551-2554 

โปรแกรมวิชาการบัญช ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 10   : การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์ภาวนา บํารุงสุข,  
  อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวสัด์ิ และอาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (10.1.1-10.1.5) โดยมีการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
(10.1.8-10.1.13 ) และมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน(10.1.6-10.1.7) ซึ่งมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (10.1.9-10.1.13 )รวมท้ังมี
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
(10.1.10 และ10.1.14) และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ (10.1.16) 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 (10.2.1-10.2.6) 

3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยา่งต่อเนื่อง คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการผู้ให้
ย่อมเป็นที่รัก และวัดสวยด้วย 5ส สม่ําเสมอ 
(10.3.1-10.3.2) 
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4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการผู้ให้
ย่อมเป็นที่รัก และวัดสวยด้วย 5ส ที่ทําให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก (10.4.1-10.4.2) 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ อาจารย์ในโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน “โครงการบวช
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน”โดยนําเสนอ
ผ่านเว็บไซด์ www.dmc.tv ของชมรมพุทธศาสตร์
สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และนํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้รับรางวัล 
(10.5.1) 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยมีการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 และมีการดําเนินงาน
สม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก ทั้งนี้ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษา 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก ทั้งนี้ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

10.1.1 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.6 เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.1.7 วารสารเฟื่องฟ้า โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.1.8 มคอ.3 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาการทั่วไป 

10.1.9 มคอ.5 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.1.10 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.1.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเชิงพุทธ”  โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.1.12 โครงการเด็กดี V-Star  ผู้นําฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก Change the World โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.1.13 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.    โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 
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10.1.14 รายงานการประชุมของโปรแกรมวิชาการบัญชี  เกี่ ยว กับการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาการจัดโครงการบายศรี และทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 2551-2554 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

10.1.15 รายงานการใช้งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.16 หนังสือเชิญไปเป็นวิทยากร โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.2.1 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

10.2.2 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเชิงพุทธ”  โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.2.4 โครงการเด็กดี V-Star  ผู้นําฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก Change the World โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.2.5 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.    โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.2.6 รายงานการใช้งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

10.3.1 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.3.2 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.    โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.4.1 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก   โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.4.2 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.    โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

10.5.1 นักศึกษาได้รับรางวัล โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 11   : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา, อาจารย์ภาวนา บํารุงสุข,  
  อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวสัด์ิ และอาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี 

คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมและโครงการต่าง 
ๆ  โดยให้คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมซึ่ ง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี (11.1.1-11.1.3) 

2 
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

คณะวิทยาการจัดการได้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาดถู ก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ (11.2.1) 

3 
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาการจัดการได้ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (11.3.1) 

4 
การจัดให้มีพ้ืนที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ  

คณะวิทยาการจัดการได้จัดให้มีพ้ืนที่ทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ (11.4.1-11.4.3) 

5 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการได้ประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (11.5.1) 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ปฏิบัติได้  3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คณะจัด
ขึ้ นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด วัฒนธรรมที่ ดี  โ ดยคณะฯ  จั ด
สิ่ งแวดล้อม  อาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัย  
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรี ย์ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดคล้องกับ

คณะฯ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้มีพ้ืนที่จัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ โดยรักษาสิ่งแวดล้อม 
และให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
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ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะฯ จัดให้มี
พ้ืนที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ โดยผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด 

ความสุนทรีย์ 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

คณะฯ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ โดยรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

11.1.1 โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ทาํบุญคณะ) 2555 คณะวิทยาการจัดการ 

11.1.2 โครงการตักบาตรพระตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ผูใ้ห้ย่อมเป็นที่รัก คณะวิทยาการจัดการ 

11.1.3 โครงการ 9 โปรแกรมร่วมใจบรจิาคธารน้ําใจสู่สังคม เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี คณะวิทยาการจัดการ 

11.2.1 รูปถ่ายสภาพแวดล้อมภายในบริเวณคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

11.3.1 รูปถ่ายสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

11.4.1 โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ทาํบุญคณะ) 2555 คณะวิทยาการจัดการ 

11.4.2 โครงการตักบาตรพระตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ผูใ้ห้ย่อมเป็นที่รัก คณะวิทยาการจัดการ 

11.4.3 โครงการ 9 โปรแกรมร่วมใจบรจิาคธารน้ําใจสู่สังคม เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี คณะวิทยาการจัดการ 

11.5.1 สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการในด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

คณะวิทยาการจัดการ 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์, อาจารย์อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์ 
  อาจารย ์ดร.ฉัตรประมนต ์ ภูติจันทร์,  อาจารย์บุษบงค ์ สุวรรณะ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาํหนด
ครบถ้วนและมกีารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจําคณะมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงาน โดย
ให้ข้อเสนอแนะในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
แผนการดําเนินงานปี 2554 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) 
คณะได้ จั ดประชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อปรั บแผน
ยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2) สําหรับ
แผนการดําเนินงานคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบได้

องค์ประกอบท ี7 การบริหารและการจดัการ 
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ร่วมกันจัดทําแผนการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.3) เมื่อคณะจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผน
ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ได้ส่งให้คณะกรรมการประจํา
คณะเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิทางการดําเนินงาน 
และสามารถถา่ยทอดไปยังบุคลากรทุกระดบั มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเปน็ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

ผู้บริหาร ได้บริหารงานโดยนําตัวช้ีวัด (KPI) ตาม
แผนการดําเนินงานมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน 
รวมถึงถ่ายทอดตัวช้ีวัดให้ผู้บริหารระดับโปรแกรมวิชา 
คณาจารย์ทราบ และยึดถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 
7.1.2.1) 

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดํา เนินงานของสถาบันไปยั ง
บุคลากรในสถาบัน 

คณบดี กํ าหนดให้ โปรแกรมวิ ชารายงานผลการ
ดําเนินงานตามไตรมาสและนํามาวิเคราะห์/สรุปให้
มหาวิทยาลัยทราบ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) 
 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

คณบดีบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจให้รอง
คณบดี 3 ท่าน ผู้ช่วยคณบดี 2 ท่านรับผิดชอบงานตาม
ภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ รองคณบดี
รับผิดชอบด้านวางแผนและบริหาร 
 อ .จันทนา  พงศ์สิท ธิกาญจนา  รองคณบดี
รับผิดชอบด้านวิชาการ สารสนเทศ และวัฒนธรรม 
 อ.สมใจ เภาด้วง รองคณบดีรับผิดชอบด้าน
ประกันคุณภาพ วิจัยและบริการวิชาการ 
 อ.ดร.มาริษา สุจิตวณิช ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบ
ด้านกิจการนักศึกษา และกองทุนกู้ยืม 
 อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบ
ด้านกิจการพิเศษ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.4.1, 7.1.4.2) 

5 ผู้ บริหารถ่ ายทอดความรู้ และส่ ง เสริม พัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

คณบดี  จัดให้มีการประชุมอาจารย์ทั้ งคณะภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย
และของคณะ รวมถึงการสื่อสารด้วยช่องทางอื่น ๆ 
ได้แก่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ บันทึก โทรศัพท์ ในกรณีที่เป็น
ข่าวสารเร่งด่วน จะแจ้งด้วยวาจาโดยตรงด้วย (เอกสาร
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หมายเลข 7.1.5.1) 

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหาร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 
ด้าน กล่าวคือ 
1) หลักประสิทธิผล คณะบริหารงานโดยยึดการบรรลุ
ความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงาน 
2)หลักประสิทธิภาพ คณะฯบริหารงานโดยมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น ทุกโปรแกรมวิชา
สามารถใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ประกอบการสอนร่วมกัน และเครื่องตรวจ
ข้อสอบ เป็นต้น 
3)หลักการตอบสนอง คณะฯให้ความสําคัญกับการ
บริการให้กับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการได้รับบริการสิ่ง
เอื้ออํานวยในการปฏิบัติหน้าที่ 
4)หลักภาระรับผิดชอบ  คณะฯตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อภารกิจหลัก เช่น การให้บริการชุมชน ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น โครงการสายสัมพันธ์บัญชีสู่ชุมชน 
ฯลฯ 
5)หลักความโปร่งใส คณะฯเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารใน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การสอบถามโดยตรงกับคณบดี ทาง
อินเตอร์เน็ต และบันทึกข้อความ เป็นต้น 
6)หลักการมีส่วนร่วม คณะฯเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เสนอแนะการ
บริหารงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น การประชุม การ
ตัดสินใจในรูปคณะกรรมการ ฯ 
7)หลักการกระจายอํานาจ การบริหารงานระดับคณะฯ 
คณบดี แต่งต้ังรองคณบดี 3 ท่าน และผู้ช่วยคณบดี 2 
ท่านรับผิดชอบงานของคณะในแต่ละด้าน นอกจากนั้น 
แต่ละโปรแกรมวิชา มีการแต่งต้ังประธาน รองประธาน 
กรรมการ และเลขานุการรับผิดชอบการดําเนินงานของ
หลักสูตร 
8)หลักนิ ติธรรม  คณบดีและผู้บริหารแต่ละระดับ
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บริหารงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
9)หลักความเสมอภาค บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้อง  ไ ด้รับการดูแล  อย่างเท่า เทียมกันตาม
ประเภท/ตําแหน่งงาน 
10)หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะบริหารงานโดยให้เกียรติ
แก่ผู้ร่วมงาน และยอมรับมติในการประชุม คณะมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รายงานประจําปี 
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1-
7.1.6.7) 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

มีการประเมินผลงานผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตําแหน่ง
คณบดี (7.1.7.1) และผู้บริหารคณะได้จัดทําแผนการ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ข้ อ แ น ะ นํ า ข อ ง
คณะกรรมการประเมิน (7.1.7.2) 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 7 
ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

7.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.1.2 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
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7.1.1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนดําเนินงานปี 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.1.4 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.2.1 แผนการดําเนินงานปี 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.3.1 รายงานการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.4.1 คําสั่งแต่งต้ังผู้บริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.4.2 ภาระงานผู้บริหารคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.5.1 บันทึกแจ้งให้อาจารย์ทราบ/รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.1 สมุดบันทึกการเบิกใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.2 รายงานการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการได้รับ
บริการสิ่งเอื้ออํานวยในการปฏิบัติหน้าที่จากคณะวิทยาการจัดการ 
ปี 2554 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.3 หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ ช่องทางติดต่อคณบด ี คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.4 รายงานการใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.5 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.6 รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.7 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.8 รายงานการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.7.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน ในตําแหน่ง
คณบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี 2554 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.7.2 แผนการปรับปรุงการดําเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์, อาจารย์อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์ 
  อาจารย ์ดร.ฉัตรประมนต ์ ภูติจันทร์,  อาจารย์บุษบงค ์ สุวรรณะ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส่วนงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน

คณะจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้และบริการชุมชน 
(เอกสารหมายเลข 7.2.1.1) คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
แ ละ ง านส ร้ า ง ส ร รค์  ( เ อ กส า รหมาย เ ลข  7.2.1.2) 
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การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ  ( เอกสาร
หมายเลข 7.2.1.3) มีการกําหนดประเด็นการเชื่อมโยงกับ
ชุมชน (เอกสารหมายเลข 7.2.1.4) 

2 มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1  

คณะได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการจัดการด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย มีระบบการบริการวิชาการของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 7.2.2.1) มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ทั้งด้านความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 7.2.2.2) 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพื่ อค้นหาแนวปฏิ บั ติที่ ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

- 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 

- 

5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

- 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
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มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน    บรรล ุ

  ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

7.2.1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้และบรกิารชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.1.4 บันทึกการประชุมเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นสู่การพัฒนาชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.2.1 แผนผังระบบการบริการวิชาการของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.2.2 รายงานผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์, อาจารย์อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์ 
  อาจารย ์ดร.ฉัตรประมนต ์ ภูติจันทร์,  อาจารย์บุษบงค ์ สวุรรณะ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
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1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รั บผิ ดชอบ  พันธกิ จหลั กของส่ วนงานร่ วม เ ป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

คณะแต่งต้ังคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง 
(เอกสารหมายเลข 7.4.1.1) มีโครงการอบรมการ
บริหารความเสี่ยง  และควบคุมภายใน  คณะ
วิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 7.4.1.2) 

2 มีการวิ เคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร   การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร   
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

คณะดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 3 
ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์ ความ
เสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงาน และความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

คณะฯดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงข้างต้น 
(เอกสารหมายเลข 7.4.3.1) 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน   

คณะฯจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง (เอกสารหมายเลข 7.4.4.1) 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะฯดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อมหาวิทยาลัยปี
ละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) 

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป   

คณะฯดํ า เ นิ น ก า รนํ า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงไปใช้ปรับแผน
ความเสี่ยงในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.4.6.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4  ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

7.4.1.1 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.1.2 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะ
วิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.2.1 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.3.1 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.4.1 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.5.1 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ รอบ 6 เดือน  คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.5.2 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ รอบ 12 เดือน คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 13     :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : …………………………………………………………………………… 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
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ผลการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ทําการประเมินผลคณบดีคณะวิทยาการจัดการว่ามีความสามารถในการ
บริหารงานคณะโดดเด่นในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีภาวะผู้นําสูง ได้รับ
การยอมรับในด้านความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการบริหารงาน  
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 3.98 คะแนน 3.98 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

13.1 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมนิผลงาน ในตําแหน่งคณบดี ปี 
2554 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 
  องค์ประกอบท ี8 การเงนิและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  อินทน์จันทน์, อาจารยร์ไพโรจน์  ร่มบารมี 
  อาจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ,์  อาจารย์วีรกิจ  อุฑารสกลุ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะ (8.1.1.1) 

2 มี แ น วท า ง จั ด ห าท รั พ ย าก รท า งด้ า นก า ร เ งิ น  
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการต้ังคณะกรรมการ
เพื่อการพิจารณาและจัดสรรรวมทั้งวางแผนใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (8.1.2.1) 

3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   

มีการจัดทําแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพฒันา
สถาบันและบคุลากร (8.1.3.1) 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

คณะวิทยาการจัดการได้จัดทํารายงานการใช้
งบประมาณต่อผู้บริหารสถาบันเป็นประจําในทุก
ครั้งที่ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ (8.1.4.1) 

5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการนําข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
คณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่องโดยได้ทํา
ตารางสรุปและวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
(8.1.5.1) 

6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสบภายใน ทําหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบัน (8.1.6.1) 

 
 
 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
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7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

กรรมการบริหารคณะได้มีการนําผลใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการใช้งบประมาณ
และแผนปรับปรุงงบประมาณประจํารอบ 6 
เดือน (8.1.7.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 7 
ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการ มีการจดัทําแผนทางการเงินและ
งบประมาณที่สอดคล้องตามตัวช้ีวัดและแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

- 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ  ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว 
ที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้ดําเนินการได้  
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และประเมินความต้องการทรัพยากร 
ที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุน
ที่ต้องการใช้ ให้เห็นอย่างชัดเจน 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

8.1.1.1 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2552-2555 คณะวิทยาการจัดการ 

8.1.2.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 

8.1.3.1 ตารางสรุปแผนงบประมาณประจําปี คณะวิทยาการจัดการ 

8.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ 

8.1.5.1 ตารางสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 

8.1.6.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

8.1.7.1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

 
  องค์ประกอบท ี9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์สมใจ  เภาด้วง, อาจารย์มาลินี  นาคใหญ ่
  อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

1 มี ร ะบบและกล ไกก า รประกั น คุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  ต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ  โดยกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ต้ังแต่ระดับโปรแกรมวิชา (9.1.1.1)  จากนั้นมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา (9.1.1.2) 
และมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกตัวองค์ประกอบ  (9.1.1.3) 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

คณะกรรมการระดับนโยบายและคณบดีได้กําหนดนโยบาย
และให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยจัดประชุมอาจารย์ทุกคนในคณะฯ เพื่อสร้าง
ความ เข้ า ใ จ เ รื่ อ งก ารประกั นคุณภาพและแต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.2.1) และส่งเสริมให้อาจารย์
ในคณะฯ  ไปอบรมความรู้ ด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มเติม ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย (9.1.2.2) 

3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

- 

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน  และ
ประเมินคุณภาพ  2 )  การจัดทํ ารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา  โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน ต้ังแต่การควบคุม  
ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพโดยกําหนดให้
ทุกโปรแกรมวิชาที่ของบประมาณในการจัดโครงการ    ต่าง 
ๆ จะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไว้ในโครงการที่จัดเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทุกโครงการและทุกโครงการต้องมีผลการ
ประเมินโครงการ (9.1.4.1) คณะฯและโปรแกรมวิชาทุก
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คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพ ไปทํ า แ ผนกา รพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

โปรแกรมฯ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษาปีละ 2 ครั้งและเป็นรายงานที่มี
ข้ อมูลครบถ้ วนตามที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  (9.1.4.2)   มีการ
นําผลการประเมินไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯและโปรแกรมวิชา  (9.1.4.3) 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะวิทยาการจัดการได้นํ าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในมาปรับปรุงการทํางานโดยคณบดีนําผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553 มา
ประชุมเพื่อชี้แจงกับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งชี้ของคณะฯ  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการทํางาน (9.1.5.1) 
และคณบดีได้ให้ทุกโปรแกรมวิชานําแผนกลยุทธ์ระดับคณะ
และระดับโปรแกรมวิชาไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ 
(9 .1 .5 .2 )  และให้ทุกโปรแกรมวิชาดํา เนินการตาม
แผนปฏิบัติการ เช่น จัดกิจกรรม  จัดโครงการต่าง ๆ 
(9.1.5.3) 

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมี website ที่สามารถนําเสนอข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกัน
ไ ด้ทั้ ง ระดับ บุคคล  โปรแกรมวิ ชา   คณะวิ ชา  และ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าไปที่ http.//msc.ac.th 
(9.1.6.1) 

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมให้นักศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการ
อบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา
ต้ังแต่ระดับโปรแกรมวิชา  (9.1.7.1) จัดโครงการอบรม
ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ผู้นํานักศึกษาทั้งของคณะและต่างคณะ (9.1.7.2) ในส่วน
ของผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมโดยให้ข้อมูลป้อนกลับจากการ
ที่นักศึกษาไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง  ๆ 
(9.1.7.3) ในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบคณะฯ 
และ โปรแกรมวิ ช า ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ เ ชิญผู้ ใ ช้ บัณฑิ ตและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย (9.1.7.4) 
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8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

- 

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

- 

 
เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 8 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 3 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ดี  มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งชี้  คณะได้ทําการประเมินตนเองและนําผลการประเมิน
เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย    คณบดีให้ความสําคัญ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพให้คณาจารย์ได้รับทราบและสนับสนุน
โดยให้คณาจารย์ไปอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  และยังส่งเสริมนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป และ

คณะวิทยาการจัดการจะส่งเสรมิและให้ความสําคัญ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานนอกคณะ 
 
 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
          คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้คณาจารย์ทุกคนได้ทราบและให้
ความสําคัญเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติตาม 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

9.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ   คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.1.2 รายงานการประเมินตนเองคณะฯ ปี 52  ปี 53 คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.2.1 -รายงานการประชุมอาจารย์ 
-คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.2.2 หนังสือเชิญสัมมนาเรื่องผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2553
จาก สกอ. 

อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล 

9.1.4.1 คําเสนอขออนุมัติงบประมาณ และบันทึกขออนุมัติจัดโครงการ คณะวิทยาการจัดการ/
โปรแกรมวิชา 

9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนของโปรแกรมวิชาและ
คณะ 

โปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรม/คณะฯ 

9.1.4.3 Improvement Plan คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.5.1 -รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ของคณะฯ 
 

คณะวิทยาการจัดการ/ 
โปรแกรมวิชา 

9.1.5.2 -แผนยทุธศาสตร์คณะฯ   
-แผนปฏิบัติการของคณะและโปรแกรมวิชาฯ 

คณะวิทยาการจัดการ/ 
โปรแกรมวิชา 

9.1.5.3 โครงการที่จัดตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ/ 
โปรแกรมวิชา 

9.1.6.1 http.//msc.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ/ 
โปรแกรมวิชา 
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9.1.7.1 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป 

อ.ผ่องใส  สินธุสกุล 

9.1.7.2 โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายผู้นํา 

ดร.มาริษา  สุจติวนิช 

9.1.7.3 แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน อ.ผ่องใส  สินธุสกุล 

9.1.7.4 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร อ.ผ่องใส  สินธุสกุล/
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 15   : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  (สมศ.) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : …………………………………………………………………………… 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยต้นสังกัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
           คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา และมี
การจัดคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ โดยคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553 ได้คะแนน 4.26 คะแนน ( 9 องค์ประกอบ) 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 9 องค์ประกอบ 4.26 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
            - 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
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ของข้อมูล 

15.1.1.1 ผลการประเมินรายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 2553 คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.1    :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ : อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล, นางสาวสร้อยมณี  เดชะ 
  อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนชิ 
เกณฑ์มาตรฐาน   :  

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนนิงาน 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

คณะวิทยาการจัดการมีแผนพัฒนาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(10.1.1.1) มีจัดอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
และแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ให้กับ
คณาจารย์ในคณะเพื่อให้คณาจารย์ทุกคนมีความรู้และ
นําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน (10.1.1.2) และ
ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
และบุคคล โดยทําคําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตามนโยบาย 3 ดี  (10.1.1.3) 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

คณะฯ มีการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (10.1.2.1)  มีการจัด
กิจกรรมด้านประชาธิปไตยโดยส่งเสริมให้นักศึกษา
เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา  การเข้าชมรมและการ
เลือกต้ังคณะกรรมการชมรม ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการรณรงค์ประชาธิปไตย (10.1.2.2) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม คณะจัดโครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ขึ้ น เพื่ อ ให้ นั กศึ กษา  คณาจารย์  ศิ ษย์ เ ก่ า  และ
พุทธศาสนิกชนมาร่วมทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  
(10.1.2.3)  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  คณะฯ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกีฬาเฟรชชี่เพื่อต้านภัยยาเสพติด 
(10.1.2.4) และโครงการพี่ เตือนน้องลดปัญหาความ
เสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด (10.1.2.5) 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา

คณะฯ มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาของคณะ  ให้ มี องค์ ความรู้ และทักษะการ

องค์ประกอบท ี10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี(3D)” 
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนนิงาน 

สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมี
คุณภาพ โดยได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาและแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) ให้คณาจารย์  บุคลากรของคณะฯ และบุคคลอ่ืน 
ๆ ที่สนใจ  (10.1.3.1) และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 3 ดี (3D) (10.1.3.2) 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะฯ ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยการส่ง
นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 
3 ดี (3D) เช่น ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กอง
พัฒนานักศึกษาจัด (10.1.4.1)  ส่งบุคลากรเป็น
กรรมการในกิจกรรมการเลือก ต้ังกรรมการของ
มหาวิทยาลัย เช่น เลือกต้ังกรรมการสรรหานายกสภา 
(10.1.4.2) 
 

5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
ส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดีได้กํากับ  ติดตามให้
ทุกโปรแกรมวิชา และคณะฯ พัฒนาและส่งเสริมให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
โดยให้ทุกโปรแกรมวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 3 ดี (3D) ที่คณะฯ จัด เช่น เข้าร่วมทําบุญตัก
บาตรทุกวันพฤหัสบดีในโครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเพื่อ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม (10.1.5.1) เข้าร่วม
โครงการพี่เตือนน้องลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทาง
เพศและยาเสพติด(10.1.5.2) ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการเลือกต้ังนายกสโมสร และเข้าชมรมต่าง ๆ  
(10.1.5.3) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะฯ ได้ส่งเสริมและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ทีส่่งเสรมิให้นักศึกษาได้มีความรู้
ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านประชาธิปไตย  และ
เพื่อต้านภัยยาเสพติดที่หลากหลายและส่งเสรมิให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของ
คณะฯ หรือของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายสถานศึกษากับคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ 
เพื่อให้อาจารย์ได้นําไปสอดแทรกในรายวิชาที่สอนได้ด้วย 

คณะฯ จะส่งเสรมิให้มกิีจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) เพิ่มและหลากหลายขึน้ 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล 

10.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.1.2 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของคณะ 

อาจารย์สมใจ   เภาด้วง 

10.1.1.3 คําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี   คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.2.1 คู่มือนักศึกษา อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล 

10.1.2.2 รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   
ภาพกิจกรรมการเข้าชมรมและการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรม 

อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

10.1.2.3 โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญนา 
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10.1.2.4 ภาพกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่เพื่อต่อต้านยาเสพติด อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 

10.1.2.5 โครงการพี่เตือนน้องลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยา
เสพติด 

อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 

10.1.3.1 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์สมใจ  เภาด้วง 

10.1.3.2 ภาพกิจกรรมอาจารย์ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

10.1.4.1 -ปฏิทินการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา 
-ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 

อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

10.1.4.2 -คําสั่งให้บุคลากรไปเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
- ภาพกิจกรรมอาจารย์ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย 

คณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

10.1.5.1 -โครงการผู้ใหย่้อมเป็นที่รัก 
-โครงการประกวดโฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ 

อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญนา 
อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 

10.1.5.2 โครงการพี่เตือนน้องลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยา
เสพติด 

อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 

10.1.5.3 -รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   
-ภาพกิจกรรมการเข้าชมรมและการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรม 

อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2             :  ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน 
      เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้ง 3 ด้าน 
ประเภทของตวับ่งชี ้ :   ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี ้ :   อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล, นางสาวสร้อยมณี  เดชะ 
     อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจติวนิช 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ด้าน - มีการดําเนินการ 2 ด้าน - มีการดําเนินการ 3 
ด้าน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  4    (10.2.5.1) 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม 22   (10.2.5.2) 
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จริยธรรมและความเป็นไทย 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด  

4   (10.2.5.3) 

 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 3 ด้าน มีการดําเนินการ 3 ด้าน 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 

การวิเคราะห์จดุแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะมีกิจกรรมส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ครบทั้ง 3  ด้านและหลากหลาย 

คณะวิทยาการควรจัดให้มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  ให้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องทุกปี 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

10.2.1.1 1. โครงการเลอืกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา  การเข้าชมรมและการเลือกต้ัง 
   คณะกรรมการชมรม 
2. การเลือกต้ังประธานรุ่นของนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 – ปีที่ 4 
3.  การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารหมู่เรยีน 
4. ภาพถ่ายอาจารย์และนักศกึษาร่วมรณรงค์ประชาธิปไตยกับช่อง 3 

คณะวิทยาการจัดการ/ 
โปรแกรมวิชา 

10.2.1.3 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ค่ายจริยธรรมเพื่อพัฒนา 
   นักศึกษา 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ/ 
โปรแกรมวิชา 
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   คณะวิทยาการจัดการ 
3.โครงการผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
4. ภาพถ่ายวันไหว้ครู 
5. ภาพถ่ายงานหล่อเทียน แห่เทียนจํานําพรรษา    
6. โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งวันพ่อและวันแม่   
7. โครงการเพลงในสวนตอน “รักพ่อรักเพลงของพ่อ”  ครั้งที่ 2 
8. โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ค่ายจริยธรรมเพื่อพัฒนา 
   นักศึกษา 
10. โครงการบายศรีสู่ขวัญ 
11. โครงการบายศรี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
12. โครงการสานสายใย..ดวงใจแม ่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้า 
     พระบรมราชินีนาถฯ ครั้งที่ 10 
13. โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ 
14. โครงการอบรมคุณธรรม 
15. โครงการคา่ยคุณธรรม 
16. โครงการการตลาดเพื่อสังคม 
17. โครงการจติอาสาพัฒนาวัดพัฒนาตน 
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ค่ายจริยธรรมเพื่อพัฒนา 
     นักศึกษา(ช้ันปี 1) 
19. โครงการประกวดอีการ์ดบอกรักพ่อ  เพื่อพัฒนานักศึกษา 
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ค่ายจริยธรรมเพื่อพัฒนา 
      นกัศึกษา 
21. โครงการคา่ยอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 
      โลจิสติกสชุ์มชนสัมพันธ์ 
22. โครงการ “บายศรีสู่ขวัญการเงินและการธนาคาร”   

10.2.5.3 1. โครงการพี่เตือนน้องลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและ 
    ยาเสพติด 
2. โครงการกีฬาเฟรชชี่เพื่อต้านภัยยาเสพติด 
3.  โครงการคนรุ่นใหม ่หัวใจประชาธิปไตย 
4.  โครงการตอ่ต้านยาเสพติดนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ/ 
โปรแกรมวิชาทุกโปรแกรม 
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ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางที่  ส. 1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

=บรรล ุ
=ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 7 ข้อ 8 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ 16.1 สมศ. 3 ข้อ 4 ข้อ  4 

ตัวบ่งชี้ 16.2 สมศ. 3 ข้อ  4.03  4.03 

 

ตัวบ่งชี้ 17 สมศ. 3 ข้อ - - - 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ร้อยละ 12 17×100 28.10 = 4.57  4.63 

60.5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ร้อยละ 12 12×100 19.83 = 1.61  1.65 

60.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6 5 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  2.8 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ 1 สมศ. ร้อยละ 75 465×100 89.42=6.28  4.47 

520 

ตัวบ่งชี้ 2 สมศ. ค่าเฉลี่ย 3.00 N/A - - 

ตัวบ่งชี้ 3 สมศ. ร้อยละ 5 60.5×100 27.08  5.00 

24 

ตัวบ่งชี้ 4 สมศ. ร้อยละ 5 N/A - - - 

 

ตัวบ่งชี้ 14 สมศ. 4 คะแนน (186÷60.5=3.07) =1.86  2.56 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 5 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 6 ข้อ 6 ข้อ  4.00 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.2 4 ข้อ 2 ข้อ  2.00 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3 36,000 บาท 5,198,092/60.5 76,936=5  5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 สมศ. ร้อยละ 5 5×100 8.35=5  4.18 

60.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 สมศ. ร้อยละ 5 6×100 9.90=5  2.48 

60.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 สมศ. ร้อยละ 2 - - - - 

- 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 4 ข้อ 5  ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 สมศ. ร้อยละ 5 6×100 37.5  5.00 

16 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 สมศ. 3 ข้อ 3 ข้อ  3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 สมศ. 3 ข้อ 4 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 สมศ. 3 ข้อ 4 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 สมศ. 3 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ. 3 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 6 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  4 ข้อ 2 ข้อ  2.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 สมศ. 3 คะแนน 3.98 คะแนน  3.98 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 6 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  9.1 8 ข้อ 6 ข้อ  3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 15 สมศ. 3 คะแนน - - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 3 ด้าน 3 ด้าน  5.00 
 
 

หมายเหตุ..ผลการดําเนินงานที่เป็นข้อ ให้ระบุด้วยว่าได้ข้ออะไรบ้าง เช่น ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ (1,3,4,5,6) 
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคณุภาพ 
 
ประเภทสถาบนั :กลุ่ม ข สถาบันทีเ่น้นระดบัปริญญาตร ี
องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การ
ดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การ
ดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การ
ดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การ
ดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การ
ดําเนินงานระดับดีมาก 

  

องค์ประกอบที ่1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค์ประกอบที ่2 3.17 5.00 5.00 4.48 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค์ประกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค์ประกอบที ่4 5.00 3.00 - 3.67 การดําเนินงานระดับดี   

องค์ประกอบที ่5 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   
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องค์ประกอบที ่6 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค์ประกอบที ่7 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี   

องค์ประกอบที ่8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค์ประกอบที ่9 - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุก
องค์ประกอบ 

3.78 4.47 5.00 4.40 การดําเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก  ดี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ส.3 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 
ประเภทสถาบนั :กลุ่ม ข สถาบันทีเ่น้นระดบัปริญญาตร ี
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมาย

เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับ
ดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับ
ดีมาก 

  

มาตรฐานที่ 1 - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   
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มาตรฐานที่ 2 ก - 4.67 - 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข 3.78 4.89 - 4.61 การดําเนินงานระดับดีมาก   

มาตรฐานที่ 3 - 2.00 - 2.00 การดําเนินงานระดับต้อง
ปรับปรุง 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.78 4.47 5.00 4.40 การดําเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ส .4 ผลการประเมนิตนเองตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 
ประเภทสถาบนั :กลุ่ม ข สถาบันทีเ่น้นระดบัปริญญาตร ี
มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงาน
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ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงาน
ระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

ด้านกระบวนการภายใน - 4.63 - 4.63 การดําเนินงานระดับดีมาก   

ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

3.17 2.00 - 2.58 การดําเนินงานต้องปรับปรุง   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมุมมอง 

3.78 4.47 5.00 4.40 การดําเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก  ดี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ส.5 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
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ประเภทสถาบนั :กลุ่ม ข สถาบันทีเ่น้นระดบัปริญญาตร ี
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงาน
ระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา  

- - -       

 (2)ด้านวิชาการ 3.17 5.00 - 4.27 การดําเนินงานระดับดี   

 (3)ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

 (4)ด้านการบริหารจัดการ - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

3.17 4.44 -  4.21     

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- - -       

 (1)ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

 (2)ด้านการวิจัย 5.00 3.00 - 3.67 การดําเนินงานระดับดี   

 (3)ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

 (4)ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

5.00 4.50 5.00  4.60 การดําเนินงานระดับดีมาก    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.78 4.47 5.00 4.40 การดําเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก  ดี     
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ภาคผนวก 
(ข้อมูลพ้ืนฐาน คําสั่งแต่งต้ัง และเอกสารอืน่ๆ) 

 
 
 
 
 
 
 



153 
 

 
 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการ
จัดการ 

จํานวนยืนยัน
จาก

คณะกรรมการ 

      

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 14 14 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี 12 12 

- -ระดับ ป.บัณฑิต 2 2 

- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - - 

- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

- -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - - 

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - - 

จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - - 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - - 
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- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบ 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF - - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 
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- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด - - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดใน
แต่ละปี) 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก - - 

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 
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- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก  - - 

จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 3,872 3,872 

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 3,812 3,812 

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 60 60 

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)     

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)     

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - - 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 0 0 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง     

- -จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ      

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 188.5 188.5 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  7.0 7 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 75.0 75 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  106.5 106.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

17 17 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 65.5 65.5 

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 5.0 5 

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 42.0 42 

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 18.5 18.5 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 145 145 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 2.0 2 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 55.0 55 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 88.0 88 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 1 
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- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า     

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.0 1 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์     

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า     

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า     

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า     

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 17 17 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,828 2,828 

- -ระดับอนุปริญญา     

- -ระดับปริญญาตรี 2,768.00 2,768.00 

- -ระดับ ป.บัณฑิต 60.00 60 

- -ระดับปริญญาโท     

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

- -ระดับปริญญาเอก     

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา     

จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi 
กับสถาบัน 

    

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

    

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

    

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

    

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

    

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 

- -ระดับปริญญาตรี - - 
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- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- -ระดับปริญญาโท - - 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

- -ระดับปริญญาเอก  - - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1)     

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา     

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ) 

    

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ     

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา     

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว     

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา     

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท     

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร     

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

    

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF - - 
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เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF     

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด     

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความ
จากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer 
review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ - - 

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท) 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - - 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - - 

จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ - - 
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วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - - 

ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

    

ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

    

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

    

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

60.5 60.5 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 60.5 60.5 

จํานวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร - - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 491,000.00 491,000.00 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 491,000.00 491,000.00 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,320,162.00 1,320,162.00 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,320,162.00 1,320,162.00 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 62 62 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 62 62 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 60.5 60.5 
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- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 60.5 60.5 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 14 14 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14.0 14 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
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จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์     

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์     

จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ     

- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ     

- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ     

- -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ 5๐ ของชิ้นงาน)  

    

- -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ     



163 
 
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 5๐ ของชิ้นงาน) 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ     

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน     

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย     

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

    

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

    

คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)     

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)     

ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 

    

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 
5) 

- - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) - - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 
5) 

- - 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์     

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด     

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) - - 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- - 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - - 
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- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์ - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - - 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่
กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด(ได้
คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจนีกลางที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าท่ีกําหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียท่ี - - 
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กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้
ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย - - 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย 

- - 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด 

- - 
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2554 
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ผลการประเมิน SAR คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2554 
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