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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ต้ังแต 
ปการศึกษา 2540 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเน่ืองทกุปการศึกษา และ ปการศึกษา 2555 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อ
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  2555  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เปนรายงาน 
ที่เสนอขอมูลจํานวน  10  องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผน
ดําเนินการ  องคประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต   องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  และองคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 
3 ดี”  
  
       
                                  

                                                                                
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท) 
                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                                                                       

คํานํา  หนา 

สารบัญ    
บทสรุปผูบรหิาร  
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาการจัดการ     1 
สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ      
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ   23 
 องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน   35 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา   59 
 องคประกอบที่ 4  การวิจัย   68 
 องคประกอบที่ 5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม   90 
 องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  101 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 110 
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 121 
 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  124 
 องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 129 
สวนที่ 3 สรปุผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 134 
ภาคผนวก      
 ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2555 146 
 รายช่ือกรรมการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรปุผูบริหาร 

 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินงานตามพันธกิจ โดยมีอาจารยประจํา จํานวน 

63 ทาน 

   การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13) ของคณะวิทยาการจัดการ ไดเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม 10 องคประกอบ 25 ตัวบงช้ี โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวมเฉลี่ย 4.72 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.48 
         องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33 
         องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสงัคม คะแนนประเมินเฉลีย่ 5.00 
         องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.67 
         องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.00 
         องคประกอบที่ 10 นโยบายรฐับาล “สถานศึกษา 3 ดี คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
 
 คณะวิทยาการจัดการ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังน้ี 

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

วิชาการมาใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. สงเสริมใหอาจารยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม 
6. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 
                        

                                                                                              
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท) 
                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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สวนที่ 1 ขอมูลเบือ้งตนของคณะวิทยาการจัดการ 

1. 1 หนวยงาน ท่ีต้ัง ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ 

นับต้ังแตเริ่มใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 
ซึ่งกําหนดบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยครูใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนือจากครุศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทําใหโครงสรางของวิทยาลัย
ครูเปลี่ยนไปจากเดิม โดยไดมีการเปดคณะวิชาใหมข้ึนมารองรับไดแกคณะวิชาวิทยาการจัดการ และมี
พัฒนาการเปนลําดับ ดังน้ี 
 กอนป พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ่ งเกี่ยวของกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณข้ึน 
แตสังกดัคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ป พ.ศ.2527 เริ่มกอต้ังคณะวิทยาการจัดการ 
 ป พ.ศ.2528 ต้ังคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ  เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
อยางเปนระบบ  ผูบริหารทานแรก ไดแก  ผศ.ดร.ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว  ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา  และ
มีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ และในชวงเริ่มตนมีคณาจารย10 ทาน คือ ผศ.ดร. 
ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว  อาจารยอารีย สิกขมาน  อาจารยพงษศักด์ิ ปญจพรผล  อาจารยพิภพ สุวรรณรักษ  
อาจารยจงจิต  ปญญชุณห  อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุดม  อาจารยสนธยา  คงฤทธ์ิ  อาจารยเจียม  เคหะธูป 
อาจารยบุญยืน แซหุนและ อาจารยเบญจมาศ วัชรเทวินทรกุล 
 ตอมาไดมีการแบงการบริหารออกเปน 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ   
ภาควิชาการเงินและบญัชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร 
 ต้ังแตป  พ.ศ. 2528– 2537 ในสวนของการจัดการศึกษาน้ัน คณะวิชาวิทยาการจัดการ  
ไดดําเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร ดังน้ี 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา ไดแก การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ ระดับปรญิญาตรี 4 ป โดย
เปดรบันักศึกษาอยางตอเน่ืองนับต้ังแตปการศึกษา 2525 เปนตนมา และต้ังแตปการศึกษา 2533 ไมมีนักศึกษา
โปรแกรมวิชาสหกรณ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาต้ังแตปการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ตอไปน้ี 

 2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ เปดรับทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทั้งภาค
ปกติ และภาค กศ.พป. และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชาน้ีในปการศึกษา  2533 
 2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาภาค
ปกติ (ซึ่ ง ไดป ดรับ นักศึกษา ต้ังแตปการ ศึกษา 2532) โดยเปลี่ ยนมารับ นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) ระดับปริญญาตรี 4 ป แทน และต้ังแตปการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตรไดเปดแขนงใหม คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร 

2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ต้ังแตป
การศึกษา 2532 จนกระทั่งปการศึกษา 2536ไดปดโปรแกรมวิชาน้ี และเปดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี 4 ป แทนสวนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง ไดเปดรับนักศึกษา 
ภาค กศ.พป. 
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ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเปนโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา ดังน้ี 
 1.  โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกิจและการจัดการทั่วไป 
 2.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
 3.  โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
 4.  โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกิจ (การตลาด) 
 5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
 6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
 และยังไดเริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช  โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทํา
คูมือการประกันคุณภาพ และไดมอบหมายใหโปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดทําคูมือการศึกษาตนเองและคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื่อมอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย 
 ป พ.ศ. 2543 ไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมทัง้ในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และ
โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทําคูมือนักศึกษา
ของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตรใหมเปนครัง้แรก 
 ป พ.ศ. 2544 เปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) และในปเดียวกันน้ี คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 หอง และหองปฏิบัติการ
บัญชี 1 หอง 
 ป พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 ปหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงิน
และการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษยและยกเลิกการเปดหลักสูตรการจัดการทั่วไป  
แขนงตาง ๆ โดยใหมีเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปอยางเดียว และในปน้ีคณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการ
การจัดรายการวิทยุโทรทัศน 1 หอง นอกจากน้ี คณะฯ ไดดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายหลังจากที่บริหารภายใตความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ป พ.ศ. 2546 ในระดับปริญญาตรี เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน)และ
นิเทศศาสตร (การโฆษณา) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมือ่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

2) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552เพื่อให
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกบัตนสงักดัจึงจําเปนตองพฒันาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
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1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 
(goals) ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

4) เพื่ อ ให ขอมู ลสาธารณะที่ เ ป นประ โยชน ตอผู มีส วน ไดส วนเสี ย ทํ า ใหมั่ น ใจว า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

ป พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
โดยจะรับนักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง 

ป พ.ศ. 2548 เปดรับนักศึกษารุนที่ 2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
จํานวน 2 หอง 

ป พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษารุนที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร 
จํานวน 1 หอง 

ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากข้ึน 
ดังน้ี 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 
 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) ปริญญาตร ี4 ป ใหมีความทันสมัย 
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากข้ึน โดยสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 
 3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผู ใ ช บัณฑิ ตมาก ข้ึน  โดยสํ า นัก ง านคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาไดพิจ า รณารับทราบการ ให 
ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 
 4.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 

ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
มากข้ึน ดังน้ี 
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ป พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําหลักสูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากย่ิงข้ึนโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 
คณะฯ ไดรับงบประมาณแผนดินจํานวน 40 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิ
สติกส 

ป พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปดสอนหลักสูตรใหม 2 สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และเพิ่มโปรแกรม
วิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา รวมเปน 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี 
3. โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
4. โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การตลาด) 
5. โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
6. โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกจิ) 
7. โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
8. โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
9. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 

 
1.2.ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

ปรัชญา 
เพิ่มศักยภาพบุคคลดวยการศึกษา  สรางสมภูมิปญญาดวยองคความรูคูคุณธรรม เพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินสูสากล 
 

 
วิสัยทัศน 

มุงเปนแหลงความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาคนและทองถ่ินใหเปนมืออาชีพสูสากล 
 

พันธกิจ 
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกจิ  6  ประการ  คือ 

 1.  ผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพ 
 2.  ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3.  วิจัยเพื่อสรางองคความรู พัฒนาทองถ่ินสูสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดําร ิ
4.  การบรหิารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

 5.  การบูรณาการวิชาการสูทองถ่ิน 
 6.  การสรางศักยภาพเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร  
1. ดานการผลิตบัณฑิต มุงเนนขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามี

คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of Learning) การพัฒนานักศึกษาสู School 
of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การ ดําเ นินการพัฒนาศูนย 
ชวยการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน 

2.   ดานการวิจัย มุงการวิจัยเพื่อสรางสมองคความรู โดยการจัดต้ังหนวยวิจัย การวิจัยรวม
ระหวางอาจารย-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย ดานงานวิจัย 

3.   ดานการบริการวิชาการ มุงใหบริการวิชาการทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก และจัด
อบรมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจ 

4.   ดานทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุงเนนใหนักศึกษาและบัณฑิตดํารงตน 
โดยยึดมั่น  ประพฤติตนตามหลักศาสนาและสงเสริม  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

5. ดานการบริหารจัดการ โดยมุ ง เนนระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล   

 6.   การสรางศักยภาพเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมุนเนนการพัฒนากระบวนการ 
ผลิตบุคลากร ใหมีคุณภาพ และสรางความเขมแข็งในกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค 

1. บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีความรู มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5  ดานและมี
ทักษะทางดานคอมพิวเตอร  ภาษา และการสื่อสาร 

2. คณะเปนศูนยกลางการพัฒนาองคความรูและการวิจัย ดานการบริหารจัดการและ 
นิเทศศาสตร  เพื่อประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา คณาจารย บุคลากร และการใหบริการวิชาการ 
แกทองถ่ิน   

3. ทรัพยากรของคณะถูกนําไปใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
4. โครงสรางระบบการบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและการ

ปฏิบัติ  
5. คณาจารยและบุคลากรมีศักยภาพและคุณวุฒิสูงข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและมี คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม สมเปน 
แบบอยางที่ดีของนักศึกษาและสังคม 

6. มีผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชประโยชน เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน   

7. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบ 
จากภายในและภายนอก 

8.  คณาจารยและบุคลากรมีวัฒนธรรมและมีความรัก สามัคคี รวมกนัทํางาน  
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คณบด ี

กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ 

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

รองคณบด ี ผูชวยคณบด ี

โปรแกรม/สาขาวิชา สํานักงานคณบด ี

1.3 โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 

- โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การตลาด) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การเงินและการธนาคาร) 
- โปรแกรมวิชาการบัญชี 
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

(ธุรกิจระหวางประเทศ) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ   

(การจัดการโลจิสติกส) 
- กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

คณบดี     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

รองคณบดี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี   อินทนจันทน 

รองคณบดี    อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา 

รองคณบดี    อาจารยสมใจ      เภาดวง 

ผูชวยคณบดี    อาจารยภาวนา    บํารุงสุข 

ผูชวยคณบดี    อาจารยไพโรจน    รมบารม ี

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารยวรญา    ทองอุน 

(การบรหิารทรัพยากรมนุษย)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บญุทานนท 

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารย สมพล  สุขเจริญพงษ 

    (คอมพิวเตอรธุรกจิ)    

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  อาจารยพมิพนารา  พิบลูจริะกานต 

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  บัวเวช 

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยวัลลภา   วิชะยะวงศ 

(ธุรกิจระหวางประเทศ)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ อาจารยศานติ   ดิฐสถาพรเจรญิ 

(การจัดการโลจิสติกส)    

ผูประสานงานกลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร อาจารย ดร.ฉัตรประมนต   ภูติจันทร 
 
1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการคณะประจําคณะวิทยาการจัดการชุดปจจุบัน 
 

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

บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามความจําเปน 
 6.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย 
 7.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการประจําคณะ 
 8.  ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
  9.  ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

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

อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 

อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ 

อาจารยชนพงษ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
 อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท กรรมการ 
 อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ กรรมการ 
 อาจารยภาวนา บํารุงสุข กรรมการ 
 อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรพัยากรมนุษย) 
 ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู กรรมการ 
 อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
 อาจารยเดช ธรรมศิร ิ กรรมการ 
 อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
 อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
 อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
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 อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 
 อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
  อาจารยกสมล ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
 อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 รองศาสตราจารยโสรจั กายบรบิูรณ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย สหกลุบญุญรักษ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนะกาญจนะ กรรมการ 
 อาจารย ดร.รมเกลา ศิลธรรม กรรมการ 
 อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบัญช ี
 อาจารยพมิพนารา พิบูลจิระกานต  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน กรรมการ 
 อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารยปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
 อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
  อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
 อาจารยไพโรจน รมบารม ี กรรมการ 
 อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
 อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการ 
 อาจารย ดร.สเุมธี วงศศักด์ิ กรรมการ 
 อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
 อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
 อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการและเลขานุการ 
  
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 

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

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

กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย สหกลุบญุญรักษ ผูประสานงาน 
 อาจารยวิมลรัตน     ศรีรัตนกลู กรรมการ 
 อาจารยสุประวีณ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ 
 อาจารย ดร.ฉัตรประมนต ภูติจันทร กรรมการ 
     อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
บทบาทหนาท่ีของประธานโปรแกรมวิชา 

1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
2. ประสานงานกบัคณะฯ และอาจารยผูสอน 

 
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

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

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมือ

โปรแกรมวิชา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 ระดับปริญญาตร ี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป:  ภาคปกติ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการตลาด 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาธุรกจิระหวางประเทศ 
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส 
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
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1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน) 

2.  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป :  ภาค กศ.พป. 
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาธุรกจิระหวางประเทศ 
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส 
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน) 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลงัศึกษาอยูในปการศึกษา 2555   มีนักศึกษาทั้งหมด 
4,828 คน จําแนกเปนระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ 3,579 คน  ภาค กศ.พป. 1,249 คน ดังน้ี 

ตารางท่ี   1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2555 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 3,579 74.14 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,249 25.86 

รวมนักศึกษา 4,828 100 
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   ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 
โปรแกรมวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม รอยละ 

1.  การจัดการทั่วไป 792 531 1,323 27.40 
2.  การบรหิารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 152 - 152 3.14 
3. การบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 180 14 194 4.02 
4.  การบรหิารธุรกิจ (การตลาด) 191 94 285 5.90 
5.  การบรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 597 271 868 17.97 
6.  การบญัชี 531 213 744 15.42 
7.  นิเทศศาสตร 674 126 800 16.58 
8.  การบรหิารธุรกจิ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 216 - 216 4.48 
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การจัดการ 
โลจสิติกส) 

246 - 246 5.09 

รวม 3,579 1,249 4,828 100.00 
  
 ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป 

นักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 รวม 

ภาคปกติ 1,421 868 688 602 3,579 

ภาค กศ.พป. 698 275 152 124 1,249 

               รวม 2,119 1,143 840 726 4,828 
 

   ตารางท่ี  4 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โปรแกรมวิชา จํานวน 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 7 10 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 8 11 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 9 12 

รวม 33 
 

      ตารางท่ี  5 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร) 

โปรแกรมวิชา จํานวน 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 5 9 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 6 16 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) รุนที่ 7 16 

รวม 41 
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ตารางที ่ 6 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษา จํานวน รอยละ 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  33 44.60 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบรหิาร) 41 55.40 

รวมนักศึกษา 74 100 

1.7 จํานวนบุคลากร 

 จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2555 มีจํานวน 70 คน จําแนกเปน 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 22 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 41 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 คน 
 คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 คน 
ผูชวยศาสตราจารย 11 คน และอาจารย 51 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 18 คน ปริญญาโท 
45 คน ในจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทน้ัน กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 16 คน โดย 
ลาศึกษาตอเต็มเวลา 2 คน และศึกษาตอนอกเวลาราชการ 14 คน 

ตารางท่ี  7 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรอืนสายวิชาการ 22 31.42 

ขาราชการพลเรอืนสายสนับสนุน - - 

พนักงานราชการสายวิชาการ - - 

พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 1.42 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 41 58.58 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 8.58 

ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 70 100 

ตารางท่ี  8 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 

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

ท้ังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - 15 31 46 5 12 17 63 

สายสนับสนุน 2 5 7 - - - - - - 7 

รวม 2 5 7 15  46 5 12 17 70 
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ตารางท่ี  9   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
ศาสตราจารย - - 
รองศาสตราจารย 1 1.58 
ผูชวยศาสตราจารย 11 17.46 
อาจารย 51 80.96 

รวม 63 100.00 
ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
 
 

1.8 งบประมาณและอาคารสถานท่ี 
1.8.1 งบประมาณ 

 ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายทั่วไป 
เปนงบประมาณแผนดิน 3,935,570.01บาท งบดําเนินงาน (เงินรายได) 15,140,100.00 บาท และ 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 91,039.00 บาท 
 
 

      ตารางท่ี  10 งบประมาณประจําป 2554 
หมวดรายจาย งบประมาณ (งานพัฒนา) รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 3,935,570.01 20.53 
งบดําเนินงาน(เงินรายได) 15,140,100.00 79 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 91,039.00 0.47 
รวม 19,166,709.01 100.00 
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ตารางที่ 11 เงินงบประมาณ งบดําเนินการ (งานพัฒนา) จําแนกตาม คณะและโปรแกรมวิชา 
โปรแกรมวิชา งบประมาณ (บาท) รอยละ 

สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 12,646,405 83.02 
การจัดการทั่วไป 458,600 3.02 
การบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) 90,000 0.59 
การบริหารธุรกจิ (การบรหิารทรพัยากรมนุษย) 149,850 0.98 
การบริหารธุรกจิ การตลาด) 174,060 1.14 
การบริหารธุรกจิ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 319,855 2.10 
การบริหารธุรกจิ (การบัญชี) 357,700 2.35 
นิเทศศาสตร 504,255 3.32 
การบริหารธุรกจิ (ธุรกจิระหวางประเทศ) 97,275 0.64 
การบริหารธุรกจิ (การจัดการโลจสิติกส) 342,100 2.25 
บัณฑิตวิทยาลัย 91,039 0.59 
รวม 15,231,139 100.00 

1.8.2 อาคารสถานท่ี 

 อาคารสถานที ่ที่คณะวิทยาการจัดการรบัผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และอาคาร
เรียนรวมปฏิบัติการบญัชีและโลจสิติกส 
 อาคารเรียน เอ 6 เปนอาคารแบบ ร.4 จํานวน 3 ช้ัน สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ.2521 ดวยงบประมาณ
2, 850,000 บาท 

อาคารโลจิสติกสและการบัญชี จําแนกตามการใชสอย ดังน้ี 
1. หองเรียนนักศึกษาระดับปรญิญาโท  จํานวน   4   หอง 
2. หองปฏิบัติการ     จํานวน   8   หอง 

2.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน   4   หอง 
2.2 หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร  จํานวน   2   หอง 
2.3 หองปฏิบัติการบัญชี   จํานวน   2   หอง 

3. หองประชุม             จํานวน   2   หอง 
4. หองพกัอาจารย     จํานวน   6   หอง 

สถานท่ีต้ัง 

ที่ต้ัง      คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส เลขที่  85 หมู 3  
ถนนมาลัยแมน  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73000 

โทรศัพท/โทรสาร 0 3426 1068 
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1.9 เอกลักษณ หรือวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ  
1.9.1  เอกลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 
         คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดเอกลักษณ คือ “บรกิารวิชาการเพือ่พัฒนาศักยภาพทองถ่ิน” 

1.9.2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  คณะวิทยาการจัดการจึง 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 

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

คณุลักษณะบณัฑติทีพ่ึงประสงคของโปรแกรมวิชา 

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนดคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
  1.   เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.   เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
  3.   เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสื่อสารอยางเปนระบบ 
  4.   เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอที่จะใชงานได 

 5.   เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

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

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

  การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โปรแกรมวิชาการบญัชี   จึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ดังน้ี 

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

            11. รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            12. ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร)  ใหบรรลุวัตถุประสงค

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

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
      การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
      1. ดานภูมิรู หมายถึง มีความรู มีทักษะ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย มีทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2. ดานภูมิธรรม หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความซื่อสัตย และ
ยุติธรรม 
            3. ดานภูมิฐาน หมายถึง การมีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอกและภายใน ไดแก การแตงกายที่เหมาะสม 
 
มีมารยาท ทางสังคม มมีนุษยสัมพันธ มีภาวะผูนํา มีเจตคติที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับสภาวการณตาง ๆ ไดดี 
 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ ให
บรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ   จึงกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 

1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางธุรกจิได 
3. สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา 

4. มีความรูและทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5. มีความสามารถออกแบบระบบงานดานธุรกจิเบื้องตน 

6. มีความสามารถในการใชภาษาสากลอยางนอย 1 ภาษา 

7. มีความสามารถในการรบัสงขอมลูผานระบบเครือขาย 

8. มีบุคลิกภาพดี 

9. มีความคิดริเริม่สรางสรรคในงานทีร่ับผิดชอบ 
10. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและตอสังคม 

11. มีความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 

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

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส 
             การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญา 
ของโปรแกรมวิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โปรแกรมวิชา 
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
        1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
        2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
        3. เปนผูมีความสามารถในการคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ 
        4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษเพียงพอทีจ่ะใชงานได 
        5. เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ  และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนด
คุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
  1.   เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.   เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
  3.   เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสื่อสารอยางเปนระบบ 
  4.   เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อนิเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอที่จะใชงานได 

 5.   เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
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1.10  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

 
องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในปการศึกษา 2554 
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่  1ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนดําเนินการ 

1. การเขียนรายงานการประชุมบางฉบับไม
มีมติที่ประชุมเพื่อแจงผลของการประชุม 
 

เพิ่มมติในการประชุมทุกครั้ง 
 

องคประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต 

1 .  มี ก า ร พัฒ นาห ลั ก สู ต ร ต ามก ร อบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการ
สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตทุก
หลักสูตร 
2. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนงาน
ที่ชัดเจน 
3.  มีก ารกํ าหนดใหอาจารยผู สอนทุ ก
รายวิชาจัดทํา มคอ.3 สงกอนเปดภาค
การศึกษา และสง มคอ.5 หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
4. มีแผนการสรางเสริมคุณธรรมนักศึกษา
และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
ตอเน่ือง 
 

1. มีการพัฒนาและสรางหลักสูตรใหมที่
ตอบสนองความตองการของตลาด
สมัยใหมและความสามารถในการ
แขงขันในการกลุมอาเซียน 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท 
โดยเฉพาะสาขาการบัญชี 
มีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ
ทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
และภาษาในกลุมอาเซียน 
 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 

1. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ือง โดยเฉพาะการใหคําปรึกษา
และบริการขอมูลขาวสารโดยมีการแตงต้ัง
อาจารยที่ปรึกษาทุกหมูเรียน มีการกําหนด
ช่ัว โ มง โฮม รู มทุ ก สัปด าห  แล ะมี ก า ร
ประชาสัมพันธข าวสารขอมูลผ านทาง
เอกสารโฮมรูม 
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย
โดยเฉพาะกิจกรรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.มีการสงเสริมและสรางเครือขาย
กิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวของกับกลุม
อาเซียน 
2. มีการสนับสนุนงบประมาณที่เอื้อตอ
การใหคําปรึกษาและจัดกิจกรรมอบรม
นักศึกษาโฮมรูม 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย - - 
อ ง ค ป ร ะกอบ ที่  5  ก า ร
บริการทางวิชาการแกสังคม 

คณะมีระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แกสังคมอยางเปนรูปธรรมดวยการสราง
ความรูและประสบการณใหกับชุมชนอยาง
ชัดเจน 

มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. มีแผนการดําเนินงานทางดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ ชัด เจนและมีการจั ด
กิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน 
เชนในรายวิชาจริยธรรมธุรกิจ มีการจัด
โครงการผูใหยอมเปนที่รัก โดยมมีการจัด
กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี มี
การจัดอยางตอเน่ืองยาวนานกวา 5 ป 
2. มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาคน 

1. คณะฯ มีการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอาเซยีน 
2 .  มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินนครปฐมใหกาว
ไกลสูอาเซียน 

อง ค ป ร ะกอบ ที่  7  ก า ร
บริหารและการจัดการ 

คณะยังดําเนินการในเรื่องของการพัฒนา
สถาบันเรียนรูไมชัดเจนเทาที่ควร 

มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร แ บ ง ป น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมความรู
และการนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูทั้งลายลักษณอักษรและความรู
ทักษะจากผูมีประสบการณตรงเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 
 
 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการแผน
กลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย และมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับพันธกิจ 

1. มีการจัดรายการหลักฐานแสดงที่เปน
ระบบตามเกณฑการดําเนินงานและ
ครบถวน 
2. มีการบันทึกรายงานการประชุมตางๆ 
ระบุประเด็นที่จะพิจารณาชัดเจนและมี
มติที่ประชุมในเรื่องน้ันๆ 

องคประกอบที่  9 ระบบ
และกลไกการประกัน 
คุณภาพ 

1. คณะวิทยาการจัดการใหความสําคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในดี 
2. มีกรรมการรับผิดชอบแตละตัวบง ช้ี
ชัดเจน 
3. มีการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดานประกันคุณภาพระหวาง  4 
สถาบันในเขตภูมิภาคตะวันตก 

1. มีการทําวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อที่จะชวยพัฒนาระบบ
ประกันใหเขมแข็งมากข้ึน 
2.มีการนําผลประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะ บรรจุไวในวาระการประชุมแจง
เพื่อพิจารณา เพื่อใหคณะกรรมการรวม
พิจารณา 

องคประกอบที่ 10 นโยบาย
รัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

- มีการเพิ่มเติมหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษรที่แสดงใหเห็นการเขารวมดําเนิน
กิ จ ก ร ร ม ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล 
“สถานศึกษา 3 ดี” ของคณะ 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินคณุภาพ 
 

 คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องคประกอบคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 9 องคประกอบ 21 ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีของ สมศ. 19 ตัวบงช้ี และ
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบงช้ี  รวมทั้งหมด 42 ตัวบงช้ี  
ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี  สมศ. 3 ตัวบงช้ี  รวม 4 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
  (สกอ. 7 ตัวบงช้ี สมศ. 5 ตัวบงช้ี รวม 12 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  (สกอ. 2 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
  (สกอ. 3 ตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี  รวม 6 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  (สกอ. 2 ตัวบงช้ี สมศ. 4 ตัวบงช้ี  รวม 6 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี  สมศ. 2 ตัวบงช้ี  รวม 3 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  (สกอ. 3 ตัวบงช้ี  สมศ. 1 ตัวบงช้ี  รวม 4 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี  สมศ. 1 ตัวบงช้ี  รวม  2 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
  (รัฐบาล 2 ตัวบงช้ี) 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ,  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 
เกณฑมาตรฐาน :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ

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

คณะวิทยาการจัดการไดแตงต้ังคณะกรรมการ
เพื่อประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจัดการ 2553-2556  (ฉบับปรับปรุง 
2554)  (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1  คําสั่งเชิญ
ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการ
จัดการ) ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณาจารยและ
บุคลากรของทางคณะวิทยาการจัดการเขามามี
สวนรวมเพื่อระดมความคิดเห็นและมุมมองใน
ดานตาง ๆ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรครอบคลุมการ
ดํ า เ นิ นง าน   ( เ อกส า รห ม าย เ ล ข  1.1.1.2  
ภาพถายการระดมสมองประชุมเพื่อทบทวน
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของ
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2555) ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ)  และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารคณะ  โดยมี ความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จุ ด เน นของกลุ มสถาบัน   กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2556) และแผนพัฒนาการ ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.4 ตารางวิเคราะหความ
สอดคลอง) 
 
 

องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก

หนวยงานภายใน 
คณะวิทยาการจัดการไดมีการเผยแพรปรัชญา 
หรือปณิธานของทางคณะวิทยาการจัดการไวที่
เว็บไซตของทางคณะวิทยาการจัดการเพื่อให
คณาจารยทุกท าน  นัก ศึกษา และผู มีส วน
เกี่ยวของรับทราบเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.1 เว็บไซตของทางคณะ
วิทยาการจัดการ)  ผูรับผิดชอบไดจัดพิมพและ
เผยแพรใหแกคณาจารยและบุคลากรในคณะ
รับทราบโดยทั่วกัน (เอกสารหมายเลข 1.1.2.2 
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ) 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการประจําป (เอกสาร
หมายเลข 1.1.3.1 แผนยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจัดการ)โดยใหหนวยงานจัดทําคําขอ
งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2555  ตาม
แผนงานโครงการที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 
1.1.3.2 รายละเอียดโครงการงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ) ซึ่ง
ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และค า เป าหมายของ แต ละ ตัวบ ง ช้ี  เพื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

คณะวิทยาการจัดการไดมีการกําหนดตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ  แผนปฏิบั ติการประจําป  และ       
คาเปาหมายของ แตละตัวบงช้ี เพื่อเปนการวัด
ความสํา เร็จของการ ดําเ นินงาน ( เอกสาร
หมายเลข 1.1.4.1 แผนยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจัดการ)และ (เอกสารหมายเลข 1.1.4.2 
แผนปฏิบั ติการประจําปงบประมาณ 2555) 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
ที่กําหนดไว 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ 

คณะวิทยาการจัดการได มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปจนครบ  4  ดานคือการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 1.1.5.1 แผนปฏิบัติการประจําป) และ
(เอกสารหมายเลข 1.1.5.2 แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการประจําปงบประมาณ 2555) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ

แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

คณะวิทยาการจัดการไดมีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบั ติการโดยมี กระบวนการ ติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานดังน้ี 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และการรายงานแผน/
ผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ในแตละไตรมาสของหนวยงาน 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6.1 บันทึกขอความ
รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําป
งบประมาณ 2555 ไตรมาสแรก-หลัง) (เอกสาร
หมายเลข 1.1.6.2 บันทึกขอความเรื่องเรงรัดการ
เบิกจายเงินงบประมาณของคณะวิทยาการ
จัดการ) และสรุปผลการ ดําเนินงานของ
หนวยงานตามผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2555 เพื่อรายงานตอ
ผูบริหารของทางมหาวิทยาลัยใหทราบดัง 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6.3 บันทึกขอความเรื่อง
รายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2555) และ (เอกสารหมายเลข 
1.1.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย) 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน  
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

คณะวิทยาการจัดการไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 นําผลประเมินการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีรายงานตอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.7.1 บันทึก
ขอความรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี) 

8 มี ก า ร นํ า ผ ลก า ร พิ จ า รณา  ข อ คิ ด เ ห็ น  แล ะ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

คณ ะ วิ ท ยา ก า ร จั ด ก า ร มี ก า ร จั ดป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ นําผลการ
พิจาณาขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร
ฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอไป ( เอกสารหมายเลข 1.1.8.1 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ) 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนยุทธศาสตรของคณะ จัดทําความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรของคณะกับ

ของมหาวิทยาลัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 1. เพิ่มแนวปฏิบัติในแตกลยุทธ 

2. เพิ่มเติมตัวช้ีวัดโครงการ เชน พัฒนาศักยภาพ
อาจารย ตัวช้ีวัด คือ ผลการเรียนของนักศึกษา 
หรืออาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการ 
3. จัดทําวาระการประชุมเรื่องแผนกลยุทธของคณะ
เปนวาระเสนอเพื่อพิจารณาใหผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเสนอแนะเรือ่งตาง ๆ เชน ผลิตบัณฑิต 
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
เปนตน 
4. จัดทําแผนวาระการประชุมทั้งปเสนอกรรมการ
ประจําคณะ 
 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม - 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

1.1.1.1   คําสั่งเชิญประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.1.2 ภาพถายการระดมสมองประชุมเพื่อทบทวนตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

ตามแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2555 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.1.4 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.2.1 เว็บไซตของทางคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.2.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.3.1 แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.3.2 รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.4.1 แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.4.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.5.1 แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.5.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.6.1 บันทึกขอความสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประจําปของครึ่งป

แรก และครึง่ปหลงั 
คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.2 บันทึกขอความเรื่องเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของคณะ
วิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.3 บันทึกขอความเรื่องรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2555 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.7.1 บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี คณะวิทยาการจัดการ 
1.1.8.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน 
คําอธิบาย 

 

อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได
กําหนดอัตลักษณ ดังน้ี  "จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน" 
 

ตัวบงชี้ 16.1   :  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ,  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดกลยุทธและแผนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน  

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเ นินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยดวยการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังน้ันคณะวิทยาการจัดการมี
การกําหนดอัตลักษณสอดคลองกับมหาวิทยาลัย คือ “จิตอาสา
พัฒนาทองถิ่น” เนนท่ีความเปนรากฐานของการใหบริการแก
ชุมชนทองถิ่น  มีการประกาศอัตลักษณใหนักศึกษา  บุคลากร 
และคณาจารยรับทราบและประชาสัมพันธ ในรูปแบบของ
โปสเตอรติดประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ เว็บไซต  และเอกสาร
ประชาสัมพันธ เปนตน  
(เอกสารหมายเลข 16.1.1.1 ภาพถายปายประชาสัมพันธ)  
(เอกสารหมายเลข 16.1.1.2 เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ) 
(เอกสารหมายเลข 16.1.1.3 เอกสารคูมือนักศึกษา ) คณะ

วิทยาการจัดการมีกําหนดรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการแสดงถึง
จิตอาสาพัฒนาทอง ถ่ิน ไวในรายวิชาที่เกี่ยวของคือ
จริยธรรมทางธุรกิจ  การสัมมนา โครงงาน (เอกสาร
หมายเลข 16.1.1.4 แผนการสอนประจํารายวิชา) 

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

คณะวิทยาการจัดการไดสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดโดย
สงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ใหนักศึกษา และ
บุคลากร เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่คณะจัดข้ึน  เชน 
โครงการจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน  โดยเปนโครงการที่
อาจารยรวมกับนักศึกษาไดทําประโยชนใหกับสถานที่
สาธารณะ ปลูกฝงใหนักศึกษามีความสามัคคี ชวยเหลือ
สังคม องคกรภาคทองถ่ินโดยนักศึกษาไดมีสวนรวมทุก 



หนา 29 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  โปรแกรมวิชา  รางวัลจากการรวมโหวตในกิจกรรมดังกลาว 

(เอกสารหมายเลข 16.1.2.1 โครงการจิตอาสาพัฒนา
ทองถ่ิน) ((เอกสารหมายเลข16.1.2.2 โครงการตักบาตร
พระสงฆ 

3 ผล กา รป ร ะ เ มิ น ขอ ง ผู เ รี ย นแล ะ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ 
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 

คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บขอมูลแบบประเมิน
ความเห็นของผูเรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของคณะที่สอดคลองกับอัตลักษณ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเปน
ผูสรางเครื่องมือ โดยมีผูเรียนใหขอมูล จํานวน  1,240  คน 
จากทั้งหมด  2,000คน คิดเปนรอยละ 62.00 ซึ่งมีผลการ
ประเมินเทากับ 3.61  (16.1.3.1)รายงานการประเมิน
คุณภาพการใหบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

4 ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบ
ที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคา
ตอสังคม 
 

 

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

- 

 
เกณฑการประเมิน  : 

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการกําหนดกลยุทธและแผนการการปฏิบัติราชการที่
สอดคลองกบัอัตลกัษณของคณะ 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานทีส่อดคลองกบัอัตลกัษณ 

ประเมินภาพรวมของการดําเนินงาน เชน โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอัตลักษณของคณะ วา
นักศึกษา อาจารยมีคุณลกัษณะตามที่กําหนดไวในอัต
ลักษณหรือไมและชุมชนไดรับประโยชนอยางไร 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

16.1.1.1 ภาพถายปายประชาสมัพันธ คณะวิทยาการจัดการ 
16.1.1.2 เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
16.1.1.3 เอกสารคูมือนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ 
16.1.1.4 แผนการสอนประจํารายวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
16.1.2.1 โครงการจิตอาสาพฒันาทองถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ 
16.1.2.2 โครงการตักบาตรพระสงฆ มหาวิทยาลัยฯ 
16.1.3.1 รายงานการประเมินคุณภาพการใหบริการ คณะวิทยาการจดัการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะวิทยาการจัดการ 

16.1.4.1 หนังสอืขอบคุณและหนังสอืรบัรองประโยชนจากหนวยงานตาง  ๆ คณะวิทยาการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 16.2    :   ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผูใชบัณฑิตในประเด็น 

เก่ียวกับอัตลักษณ  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ,  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 
วิธีการคํานวณ 
   
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนทีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตทีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

จาํนวนบณัฑิตทีไดรั้บการประเมินทงัหมด 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
คาเฉลี่ย  3.00 คาเฉลี่ย 4.33 4.33 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะกําหนดอัตลกัษณที่ชัดเจน ดําเนินงานตามอัตลักษณที่กําหนด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามนอยเกินไป ซึ่งไม
สามารถเปนตัวแทนของบัณฑิตทัง้ในเชิงปริมาณและ
ในเชิงคุณภาพ 

ติดตามแบบสอบถามคืนใหมากข้ึน 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม - 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

16.2.1.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  

จาํนวนบณัฑิตทีไดรั้บการประเมินทงัหมด ........... ..........คน 
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ตัวบงชี้ 17  :  ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
ของสถาบัน (สมศ.) 

คําอธิบาย 
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจดุเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหน่ึง

ของสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกําหนดเอกลักษณ "บูรณาการความรู เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน" และคณะไดกําหนดเอกลักษณ คือ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทองถ่ิน 

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

อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ,  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกํ าหนดกลยุทธและแผนการปฏิบั ติงานที่

สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานดาน
เอกลักษณร วมกับมหาวิทยาลัย ที่ เนน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทองถ่ิน  (เอกสาร
หมายเลข 17.1.1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ 
ที่มีมติเรื่องเอกลักษณของคณะวิทยาการ
จัดการ) คณะวิทยาการจัดการมียุทธศาสตร
การบริการวิชาการ โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร
ที่ 3 คือบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของทองถ่ิน มีการกําหนดกลยุทธของการ
บริการวิชาการที่สอดคลองกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย โดยมี 2 เปาประสงค คือ 
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาทองถ่ินไดรับการ
พัฒ นา โ ดย ใช อ ง ค ค ว า ม รู จ า กก า ร วิ จั ย 
เปาประสงคที่  2 เพื่อใหทองถ่ินไดรับการ
พัฒนาศักยภาพจากการบริการทางวิชาการ 
และเปาประสงคที่  3 เพื่อ ให นัก ศึกษา 
ประชาชน และผูที่เกี่ยวของตระหนักถึงคุณคา
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  (เอกสารหมายเลข 17.1.1.2 
แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ) 

2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผู เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ไดรวม
รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ตาม
แผนกลยุทธที่ไดกําหนดไวจนครบถวนตาม  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  แผนงานที่ไดกําหนดไว โดย เปดโอกาสให

นักศึกษาเขารวมโครงการ (เอกสารหมายเลข 
17.1.2.1 สรุปผลการจัดโครงการตามแผนกล
ยุทธของคณะวิทยาการโดยกระบวนการ
นักศึกษามีสวนรวม ) 

3 ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนนและจดุเดนหรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่ากวา 3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดทํารายงาน
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อวัดความพึงพอใจตามจุดเนนและ
จุ ด เ ด น  ต า ม เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข 
(17.1.3.1รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน) 

4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

- 

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

- 

 
เกณฑการประเมิน  : 

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

 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
ปฏิบัติได 4 ขอ ผลการดําเนินงาน 2 ขอ 2 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะกําหนดเอกลักษณไวในแผนกลยุทธทีส่อดคลอง
กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

เผยแพรเอกลกัษณของคณะใหประชาคมรบัทราบ 
ไดแก บุคลากรและนักศึกษาในคณะ  

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ขาดระบบการมสีวนรวมของผูเรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธทีชั่ดเจน 

เขียนระบบการมสีวนรวมของผูเรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

17.1.1.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยฯ 
17.1.2.1 สรปุผลการจัดโครงการตามแผนกลยุทธของคณะวิทยาการโดย

กระบวนการนักศึกษามสีวนรวม 
คณะวิทยาการจัดการ 

17.1.3.1 รายงานการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกบัการดําเนินการตาม
จุดเนนและจุดเดน 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงษสทิธิกาญจนา,  
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา 
  อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู, อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม

และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานและการอนุมัติการเปดหลักสตูรผานคณะกรรมการ
ตางๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  (2.1.1.1)  โดยกอนเปด
หลักสูตรมีข้ันตอนเริ่มต้ังแตแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (2.1.1.2) คณะกรรมการมีหนาที่ในการควบคุมและ
กํากับการใชหลักสูตร (2.1.1.3)  และทุก ๆ  5 ปมีการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรตามแนวทางป ฏิบั ติที่ กํ าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (2.1.1.4)  มีระเบียบในการจัดการเรียนการสอนโดย
มหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2555  (2.1.1.5) 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตรผานคณะกรรมการ
ตางๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชนเดียวกับการเปด
หลักสูตร (2.1.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตอง
มีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมม ี

คณะวิทยาการจัดการไดปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรในป
พ.ศ.  2554 และปพ.ศ.  2554 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ร ะ ดับ อุ ดม ศึ กษา แห ง ช า ติ   โ ดยสํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร (2.1.3.1) ใน 2555 คณะฯ ไดใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุงป พ.ศ.  2554 และพ.ศ.2555 ใน
หลักสูตรมีเกณฑมาตรฐานของสํานักงานการอุดมศึกษา และ 
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว
(2.1.3.2)และการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะเพื่อประเมินตามตัวช้ีวัด(2.1.3.3) 
 

องค์ประกอบท ี  การผลิตบัณฑติ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่
กํ าหนดในภาคผนวก ก )   สํ าหรั บ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพทีเ่กี่ยวของดวย  
        (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกา
หรื อหลั ก สู ตร ป รับ ป รุ งที่ ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดับ อุ ดม ศึ กษ าแห ง ช า ติ ก อ น ป
การ ศึกษา 2555  ให ยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 

 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ข อ  1  ข อ  2  แ ล ะ ข อ  3  ข า ง ต น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาที่ กํ าหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุ ดม ศึกษาแห ง ชา ติ  จะตอ ง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 
ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ของแตละ 
โปรแกรมวิชา (2.1.4.1) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  โดยมีคณะกรรมการควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีในขอ 3 ทุกขอ  (2.1.4.2) 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ข อ  1  ข อ  2  แ ล ะ ข อ  3  ข า ง ต น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมิ นในขอ  4 กร ณีหลั กสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุ ดม ศึกษาแห ง ชา ติ  จะตอ ง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 
ป  (2.1.5.1)  
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เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 จัดเอกสารใหงายตอการคนหา 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม - 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
2.1.1.1 ข้ันตอนการเปดหลกัสตูร คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.2 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.1.3 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.4 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.5 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปรญิญา และปรญิญา

ตรี พ.ศ. 2555   
คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.1 ข้ันตอนการปดหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.3.1 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) (มคอ.2) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.3.2 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.3.3 คําสั่งแตงต้ังกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.4.1 เลมหลกัสตูร (หลกัสตูร ปรบัปรงุป 2554และ2555  คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.4.2 มคอ. 7 สําหรบัหลักสูตรที่ครบ 1 ป คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.5.1 คําสั่งแตงต้ังกรรมการประจําหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี  2.2 :   อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้  :   ปจจัยนําเขา   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงษสทิธิกาญจนา,  
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา 
เกณฑการประเมิน   :   เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปน้ี 
 แปลงคารอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5  
สูตรการคํานวณ       :  

 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 
                     รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก   =    
             

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
                      
                        คะแนนที่ได    =       
 
ผลการการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 18  คน 
จากจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน 63 คน (อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 61คน  
อาจารยที่ลาศึกษาตอ 2 คน) คิดเปนรอยละ 28.57  เทียบเปนระดับคะแนน 4.76 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 รอยละ 28.57  4.76 คะแนน  บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารยมีคุณวุฒปิรญิญาเอกจํานวนนอย จัดทําแผนสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทกุคน

ศึกษาตอ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 

                     ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                                     x   

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอกทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็    

           จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

                        จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
2.2.1.1 รายงานขอมลูบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3       : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ประเภทของตัวบงชี้    : ปจจัยนําเขา   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงษสทิธิกาญจนา,  
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา 
  อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู, อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑการประเมิน    : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปน้ี 
  แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
สูตรการคํานวณ   :  

 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
              รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 
             
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
                      
                  คะแนนที่ได    =       
 
 
ผลการการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2555  คณะวิทยาการจัดการ   มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน12  
คน  (ผศ. 11คน  รศ. 1 คน) จากจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน 63 คน (อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง   61 คน    อาจารยที่ลาศึกษาตอ 2 คน)  คิดเปนรอยละ19.05 เทียบเปนระดับคะแนน 1.59 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 รอยละ 19.05 1.59 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

                     ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ                         x   

       ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็    

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่ง 

                       ทางวิชาการ                      x 100 

           จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย 1. จัดทําแผนสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย

ทุกคนขอตําแหนงทางวิชาการ  
2. กําหนดภาระงานที่เอือ้ตอการทําผลงานทาง 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

2.3.1.1 รายงานขอมลูบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
ประเภทของตัวบงชี้   :  กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงษสทิธิกาญจนา,  
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา 
  อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู, อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้ง

ดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

คณะวิทยาการจัดการมีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลโดยจัดทําเปนแผนการปฏิบัติการ
(2.4.1.1) 

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนที่กําหนดโดยจัดทําเปนโครงการใน
การพัฒนาบุคลากรโดยใหขาราชการและพนักงาน
มห า วิทย าลั ย ไป ศึ กษา ดู ง า นต า ง ป ร ะ เ ท ศ
(2.4.2.1)คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่  
210/2556เรื่ อง  ให ข าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปราชการตางประเทศ(2.4.2.2) 

3 มีสวัสดิการเสรมิสรางสขุภาพที่ดี และสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย 

คณะวิทยาการจัดการมีสวัสดิการเสริมสรางสขุภาพ
ที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ส นั บ ส นุ น ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 
บุคลากรสายสนับสนุนโดยบุคลากรรวมอวยพรป
ใหมผูบริหารและจัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหม จับ
รางวัลของขวัญปใหม(2.4.3.1) และโครงการ
ประเมินคุณภาพของการใหบริการ (2.4.3.2) 

4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

คณะวิทยาการจัดการ มีการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที ่
ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยจัดทําไว
ใน มคอ. 3  (2.4.4.1) และรายงานผลการประเมิน
อาจารย(2.4.4.2) 

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะวิทยาการจัดการมีการโดยมีการจัดใหความรู
ดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตลอดจนควบคุมดูแลใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนไดถือปฏิบัติ โดยมีคูมือ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย(2.4.5.1) และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
จรรยาบรรณบุคลากร(2.4.5.2) 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

คณะ วิทยาก า ร จั ด ก า ร  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสําเร็จของ แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยนํา
รายละเอียดแจง ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อหาขอสรุป(2.4.6.1) 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อวางแผนในอนาคต 
(2.4.7.1) 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ   
7  ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเนนการทําความรูที่ไดรบัไปพฒันาการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.4.1.1 แผนพฒันาบุคลากร   ผศ.ดร.สุวัฒน  
ฉิมะสังคนันท 

2.4.2.1 หนังสอืขออนุญาตไปราชการ 
หนังสอืขออนุญาตไปราชการ 

ลักขณา  อนิทาปจ 
สุวรรณี วิเชียรคําจร   

2.4.2.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่  210/2556 
เรือ่ง ใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการตางประเทศ 

อาจารยจันจริาภรณ   
ปานยินดี 

2.4.3.1 บุคลากรรวมอวยพรปใหมผูบริหารและจัดงานเลี้ยงสงัสรรคปใหม 
2556  

คณะวิทยาการจัดการ 
 

2.4.3.2 โครงการประเมนิคุณภาพของการใหบริการ ภาคการศึกษาที่ 2/55 สรอยมณี  เดชะ 
2.4.4.1 มคอ. 3 อาจารยพิมพนารา  

พิบลูจริะกานต 
2.4.4.2 รายงานผลการประเมินอาจารย อุทัยวรรณ รุงทองนิรันดร 
2.4.5.1 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย อาจารยหรรษา  

คลายจันทรพงษ 
2.4.5.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยจรรยาบรรณของ

บุคลากร พ.ศ. 2551 
อาจารยหรรษา  
คลายจันทรพงษ 

2.4.6.1 รายงานการประชุม สรอยมณี  เดชะ  
2.4.7.1 รายงานการประชุม สรอยมณี  เดชะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
ประเภทของตัวบงชี้   :  กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงษสทิธิกาญจนา,  
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา 
  อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู, อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐาน   :    

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร (2.6.1.1) (2.6.1.2) (2.6.1.3)  

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 
(ถ ามี )  ก อนการ เป ดสอนในแต ละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีการจดัทํารายละเอียด
ของรายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเปนผูจัดทํา โดยใน
รายละเอียดประกอบดวย จุดมุงหมายของรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน สื่อที่ใชสอน ตําราหลัก หนังสืออานประกอบ 
และอาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาให
นักศึกษาในวันแรกที่พบกับนักศึกษาทุกหมูเรียนที่สอน 
มีการประเมินผลทั้งระหวางภาคการศึกษาและปลาย
ภาคการศึกษา (2.6.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน เชน วิชาเตรียมฝก
ประสบการณ วิชา และรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ นัก ศึกษาตอ งออกไปฝ กง านกับสถาน
ประกอบการจริง หรือจากการทําวิจัย ในรายวิชาวิจัย 
(2.6.3.1) 

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (2.6.4.1) และ
ทุ กห ลั ก สู ต ร มี ก า ร เ ชิญ วิทย าก ร ภายนอกที่ มี
ประสบการณตรงมาบรรยายใหนักศึกษาฟง (2.6.4.2) 

5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน  

มีการจัดการเรียนรูที่พฒันาจากการวิจัย โดยไดมีการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน (2.6.5.1) และบรูณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน (2.6.5.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไม ตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(2.6.6.1) 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

คณะฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา (2.6.7.1) 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

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

ขอมูล 
2.6.1.1 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.1.2 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.1.3 ตัวอยางมคอ. 3 และ 4 ของแตละหลักสูตรของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.2.1 มคอ. 3 ทุกรายวิชาภาคการศึกษา1/2555 และ2/2555 คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.3.1 ตัวอยางมคอ.3 รายวิชาเตรียมฝกฯ วิชาวิจัย และ มคอ. 4 ฝก

ประสบการณของแตละหลักสูตรของคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.4.1 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตรของทุก
หลักสูตรของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอกทีม่าบรรยายใหนักศึกษาของคณะ
ทุกหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.5.1 วิจัยในช้ันเรียน คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.5.2 วิจัยแนวทางการพฒันาธุรกจิขาวหลามเพือ่สงเสรมิการทองเที่ยว

จังหวัดนครปฐม 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.7.1 มคอ.5 คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ
บัณฑิต (สกอ.) 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงษสทิธิกาญจนา,  
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา 
  อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู, อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   :      
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามความตองการของผู ใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1) 

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

คณะวิทยาการจัดการไดมีการนําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผู ใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรตางๆของคณะฯ เชน หลักสูตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

(ปรับปรุงป  พ.ศ. 2555) (2.7.2.1) ไดทําการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
มนุษยสัมพันธในองคการ และ รายวิชาภาวะผูนํา
และการทํางานเปนทีม ไวในหลักสูตรดังกลาว
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
(2.7.2.2) 

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มีการสงเสริมสนับสนุนดาน
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค (2.7.3.1)  มีงบประมาณที่เอือ้
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในการจัด
โครงการตางๆ เชน  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  (2.7.3.2) 

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการสงเสรมิ
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบันหรือ 
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ (2.7.4.1) 

5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่จัดโดยคณะฯ มีดังน้ี  โครงการ “ผูใหยอมเปนที่
รัก” โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวาย
พระพร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการเชิงพุทธ (2.7.5.1) 

  
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคของผูใช
บัณฑิตในทุกหลักสูตรของคณะ 

วิเคราะหและสงัเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงคในภาพรวมของคณะ เพื่อใหแตละหลักสูตร
นําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
สนองความตองการของสงัคม 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

กอนจะปรบัปรุงหลกัสูตรคณะฯ มีการสํารวจความพงึพอใจผูใชบัณฑิตเพือ่นําผลที่ไดมาเปนขอมลูใน
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลกัสูตรที่ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 
หนวยงานหรือ 
แหลงของขอมลู 

2.7.1.1 รายงานผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค คณะวิทยาการ
จัดการ 

2.7.2.1 หลักสูตรฉบับปรบัปรุงป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการ
จัดการ 

2.7.2.2 หลักสูตรฉบับปรบัปรุงป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการ
จัดการ 

2.7.3.1 สรปุงบประมาณการพฒันา อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานคณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาการ
จัดการ 

2.7.3.2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่งาน “สัปดาหการประกันภัยครั้งที่ 4” 

โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

2.7.4.1 
ผังระบบและกลไกลการสงเสรมินักศึกษาเขารวมประชุมงานวิชาและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ  

คณะวิทยาการ
จัดการ 

2.7.5.1 
- โครงการ “ ผูใหยอมเปนทีร่ัก ”  
- โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทยีนชัยถวายพระพร     
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรหิารจัดการเชิงพุทธ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8       :     ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.) 

ประเภทของตัวบงชี้   :       ผลผลิต  
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงษสทิธิกาญจนา,  
  อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ,  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม 
  อาจารยวีรศักด์ิ  นาชัยดี, อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา 
  อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู, อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไว เปนลายลักษณอักษร 
(2.8.1.1) 

2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

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

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการหรือกิจกรรม
สง เสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 
(2.8.3.1, 2.8.3.2) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบง ช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดที่
กําหนดในขอ 3 (2.8.4.1, 2.8.4.2) 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ (2.8.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 



หนา 49 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

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

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

2.8.1.1 หลกัสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.1 เว็บไซตคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.2 คูมือนักศึกษาป 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.3 จดหมายขาวเฟองฟา คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.3.1 โครงการจิตอาสา พฒันาวัด พฒันาใจ คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.3.2 โครงการผูใหยอมเปนที่รกั คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.4.1 ผลการประเมินโครงการจติอาสา พฒันาวัด พัฒนาใจ คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.4.2 ผลการประเมินโครงการผูใหยอมเปนทีร่ัก คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.5.1 นักศึกษาไดรับเลือกใหเปนอาสาสมัครปฏิบัติงานพระพทุธศาสนาดีเดน

ระดับอุดมศึกษาประจําป 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1   :   บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้ : อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ 

 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว และผูที่
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร  

เกณฑการใหคะแนน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากบั 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ มกีารดําเนินการสํารวจบัณฑิตดังน้ี 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
1 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 646 
2 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 230 
3 จํานวนบัณฑิตที่มงีานทําหลังสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอสิระ) 
367 

4 จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 173 
5 จํานวนบัณฑิตที่มงีานทํากอนเขาศึกษา 93 
6 จํานวนบัณฑิตที่มกีิจการของตนเองที่มรีายไดประจําอยูแลว 173 
7 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 2 
8 จํานวนบัณฑิตทีล่าอุปสมบท 0 
9 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 

 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป.......540....... 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด......639.......คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 84.51 4.23 คะแนน    บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
 



หนา 51 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

1.1 รายงานขอมลูภาวะการมงีานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่
สําเรจ็การศึกษาในปการศึกษา 2554 

สํานักงาน
สงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

1.2 รายงานความพึงพอใจผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมทีส่ําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2 : คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้ : อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ  
 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
1 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 961.40 
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด (ทกุระดับ) 230 
3 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด (ทกุระดับ) 646 
4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.18 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 หนา 52 
 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ..........961.40....... 

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด...........230..........คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
คาเฉลี่ย 4.00 คาเฉลี่ย 4.18 4.18 คะแนน    บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมีการรายงาน  
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

2.1 รายงานขอมูลภาวะการมีงานทําของบณัฑติมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมที่
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 

สํานักงานสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

2.2 รายงานความพึงพอใจผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3   : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ 
    เผยแพร  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้ : อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 

 
หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 
 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

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

(proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

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

ขอมูล ปการศึกษา 2554 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (คน) 25 คน 
จํานวนรวมของงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร (ช้ินงาน)  
-  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 0.25) - 
-  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 0.50) 2 ช้ิน 
-  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 0.75) - 
-  จํานวนงาน  (คานํ้าหนัก 1.00) - 

ผลการคํานวณตามสูตร 1 
 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 25 คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ 4 0.8 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนตีพมิพผลงาน

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

3.1 บัญชีรายช่ือผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลยั 
3.2 หลกัฐานการนําเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลยั 
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ตัวบงชี้ท่ี 4   : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ  
    (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้ : อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเรจ็การศึกษา 

ระดับปรญิญาเอก X 100 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

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

  กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 หนา 56 
 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล ปการศึกษา 2554 

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

 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา 

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 
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ตัวบงชี้ 14   : การพัฒนาคณาจารย  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี ้ : อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 
 
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 
 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา  194 

  
อาจารยประจําทัง้หมด  63 คน 

 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน จํานวน

คน 
ระดับ

คุณภาพ 
คานํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

- - - 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง ผศ. - - - 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง รศ. - - - 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารงตําแหนง ศ. - - - 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

42 2 84 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง ผศ. 2 3 6 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง รศ. 1 5 5 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน จํานวน
คน 

ระดับ
คุณภาพ 

คานํ้าหนัก 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนง ศ. - - - 

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

9 5 45 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง ผศ. 9 6 54 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง รศ. - - - 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง ศ. - - - 

13 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 63 - - 

14 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 63 - 194 
 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
5 คะแนน ผลจากการคํานวณ 3.08 2.57 คะแนน   บรรล ุ

   ไมบรรล ุ
 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

14.1 รายงานขอมลูบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1    : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยภาวนา  บํารุงสุข , อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 

อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย, อาจารยวิมลรัตน  ศรีรัตนกุล 
อาจารยสุประวีณ  ศิรินุกุลวัฒนา, อาจารยกสมล  ชนะสุข 

เกณฑมาตรฐาน   :       
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดยมีการจัดทํา
ฐานขอมูลนักศึกษา (3.1.1.1) คณะฯ มีระบบการต้ังอาจารย
ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมโดยมีคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษา (3.1.1.2)  ช่ัวโมงโฮมรูมแสดงในตารางสอนอาจารย 
(3.1.1.3) เอกสารโฮมรูม (3.1.1.4) ฝายกิจการนักศึกษาของ
คณะฯ มีหนวยใหบริการและใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่
มีปญหาโดยมีผูชวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสโมสร
นักศึกษารับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาโดยมีกลองรับเรื่องที่
คณะไว (3.1.1.5) นอกจากน้ันคณะฯยังมีระบบการดูแล
นักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ 
(3.1.1.6) ฝายกิจการนักศึกษาของคณะฯ มีระบบการสงตอ
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยัง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทาง (3.1.1.7) ฝาย
กิจการนักศึกษาของคณะฯ มีระบบการติดตามผลการ
ชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไข
ปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ (3.1.1.8) มหาวิทยาลัยฯ มีการ
ประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแล
นักศึกษาเปนระยะโดยการประชุมอาจารยที่ปรึกษา (3.1.1.9) 
มหาวิทยาลัยมีการประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
สถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อรวมมือกันแกไขปญหา
ของนักศึกษาโดยการปฐมนิเทศนักศึกษา (3.1.1.10) คณะฯ
ยังมีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพือ่
การปรับปรุงการใหบริการโดยมีกลองรับความคิดเห็นหนา
หองสโมสรนักศึกษา (3.1.1.11)สรุปผลโครงการความพึง
พอใจของนักศึกษาดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนวทางการใชชีวิต(การตลาด) (3.1.1.12) 

องค์ประกอบท ี   กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีการจัดบริการขอมูลข าวสารที่ เปน

ประโยชนตอนักศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา โดยคณะฯ มีการจัดทําฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซดคณะฯ (3.1.2.1) บอรดคณะฯและ
บอรดแตละโปรแกรมวิชาฯ (3.1.2.2)  facebook สโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (3.1.2.3) คณะฯมีชองทางให
นักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การใหบริการโดยที่กลองรับความคิดเห็น (3.1.2.4) และ 
facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (3.1.2.5) 
นอกจากน้ันคณะยังมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร (3.1.2.6) facebook นักศึกษาหมู
เรียน 55/86(3.1.2.7) 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

คณะ วิทยาการจั ดการมี การจั ดกิ จกรรม เพื่ อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดยคณะฯ
ไดมีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอก
สถาบันเพื่อเปนแหลงดูงาน โครงการศึกษาดูงานของ
โปรแกรมวิชาฯ (3.1.3.1) แหลงฝกประสบการณของ
นักศึกษาโดยมีโครงการฝกประสบการณวิชาชีพของแตละ
โปรแกรมวิชาฯ (3.1.3.2) คําสั่งแตงต้ังอาจารยนิเทศก 
(3.1.3.3) สมุดบันทึกการฝกประสบการณ วิชาชีพ ให
นักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การพัฒนาประสบการณ วิชาทาง วิชาการและวิชาชีพ 
โดยมีเอกสารใหกับนักศึกษาและหนวยงานเอกสารสรุป
ปญหาและขอคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฝกงานของ
โปรแกรมวิชาฯ และสรุปปญหาและขอคิดเห็นของหนวยงาน
เกี่ยวกับการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ (3.1.3.4) คณะฯ 
มีระบบการติดตามและประเมินผลการฝกประสบการณ
วิชาการและวิชาชีพ (3.1.3.5) 

4 มีการจัดบริการขอมูลข าวสารที่ เปน
ประโยชนตอศิษยเกา  

คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บรวมรวมฐานขอมูลศิษยเกา 
โดยมีทําเนียบบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทํา
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส(3.1.4.1) มีขอมูลขาวสาร web site 
คณะฯ(3.1.4.2)  คณะฯ มีการสงขาวสารใหศิษยเการับรู
เกี่ ยวกับกิจกรรมทาง วิชาการ เพื่ อพัฒนาความรู และ
ประสบการณเปนระยะ ๆ นอกจากน้ัน คณะฯ ยังมีชองทาง
ใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
โดยผาน facebook ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ 
(3.1.4.3)   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกา 
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา โดยคณะฯ มีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ
สําหรับศิษยเกาเปนระยะ ๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 
ไดแก โครงการจัดอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี 
(3.1.5.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรการใช
โปรแกรมเพื่อการวิจัยการตลาด(3.1.5.2) คณะฯ มีชองทางให
ศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ โดยใช 
Facebook ช ม ร ม ศิ ษ ย เ ก า ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนชองทางใหศิษยเกาไดให
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ  (3.1.5.3) 

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

คณะวิทยาการจัดการมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ใหบริการโดยมี คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการ
ติดตามและประเมินผลการประเมนิคุณภาพของการใหบรกิาร
ของคณะฯ (3.1.6.1)  สรุปผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาอยูในระดับ 3.51 ข้ึนไป ดังน้ี ดานการบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 3.51 ดานการจัดขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
การใหบริการ 3.71 และดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย
เกา ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 3.65 (3.1.6.2) 

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

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด (3.1.7.1) คณะฯ มีการปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาและประเมินคุณภาพของ
การใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนดโครงการประเมิน
คุณภาพการใหบริการฯ (3.1.7.2) และคณะฯ มีการสํารวจ
ขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
บริการที่จัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการใหบริการใน
ระยะตอไปโครงการประเมินคุณภาพการใหบริการฯ(3.1.7.3)  
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เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการมีกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมลูขาวสารทีป่ฏิบัติไดจริง  
โดยมีการจัดทําระเบียนประวัตินักศึกษาและหนวย
ใหบรกิารและใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษา 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
ที่ระบุหนาทีอ่ยางชัดเจน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

ควรมีการรายงานผลการใหคําปรึกษาและแนะแนวการ
ใชชีวิตของอาจารยที่ปรึกษา 
 

มีแบบฟอรมการใหคําปรกึษาและแนะแนวการใชชีวิต
ของอาจารยที่ปรึกษา 
 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่ดี ควรรักษา
มาตรฐานไว 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมลู 
3.1.1.1 ฐานขอมูลนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.3 ตารางสอนอาจารย คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.4 เอกสารโฮมรมู คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.5 หนวยใหบริการและใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.6 ระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยทีป่รกึษาสงนักศึกษามารับ

บริการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.7 ระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยัง
โรงพยาบาลหรอืหนวยใหบริการเฉพาะทาง 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

3.1.1.8 ระบบการติดตามผลการชวยเหลอืหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษา จน
สามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.9 การประชุมพฒันาอาจารยหรือบุคลากรทีร่ับผิดชอบการดูแลนักศึกษา
เปนระยะโดยการประชุมอาจารยที่ปรึกษา 

ฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

3.1.1.10 การประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกบัครอบครัวของ
นักศึกษาเพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษาโดยการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

ฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

3.1.1.11 กลองรับความคิดเห็นหนาหองสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.12 สรปุผลโครงการความพึงพอใจของนักศึกษาดานการจัดบรกิารให

คําปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการใชชีวิต(การตลาด) 
โปรแกรมวิชา 

3.1.2.1 ฐานขอมูลอเิลก็ทรอนิกสผานเว็บไซดคณะฯ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.2 บอรดคณะฯและบอรดแตละโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.3 facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.4 กลองรับความคิดเห็น  คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.5 facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.6 ระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมลูขาวสาร  คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.7 facebook นักศึกษาหมูเรียน 55/86 โปรแกรมวิชา 
3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานของโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.3.2 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพของแตละโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.3.3 คําสั่งแตงต้ังอาจารยนิเทศก  คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.3.4 สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ โปรแกรมวิชา 
3.1.3.5 ระบบการติดตามและประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและ

วิชาชีพ  
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.1 ฐานขอมูลอเิลก็ทรอนิกส/ทําเนียบบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.4.2 web site คณะฯ   คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.4.3 facebook ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.5.1 โครงการจัดอบรมความรูดานบญัชีใหแกผูจัดทําบัญชี  โปรแกรมวิชา 
3.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมเพื่อการวิจัย

การตลาด 
โปรแกรมวิชา 

3.1.5.3 Facebook ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพของการใหบริการของคณะฯ  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.2 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

3.1.7.1 แผนพัฒนาปรบัปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไม
บรรลเุปาหมายที่กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.7.2 โครงการประเมินคุณภาพการใหบรกิารฯ  คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.7.3 โครงการประเมินคุณภาพการใหบรกิารฯ  คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2    : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยภาวนา  บํารุงสุข , อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 

อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย, อาจารยวิมลรัตน  ศรีรัตนกุล 
อาจารยสุประวีณ  ศิรินุกุลวัฒนา, อาจารยกสมล  ชนะสุข 

เกณฑมาตรฐาน  :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกดาน  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ สง เสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติทุกดาน 
(3.2.1.1) และมีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวย ตัวบงช้ีหลัก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อ
ใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรมในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาฯ (3.2.1.2) 

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยใชเว็บไซดของ
คณะฯ  (3.2.2.1) และคณะฯ ไดจัดโครงการอบรมความรู
ดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสราง
เครือขายผูนํานักศึกษาของคณะฯ (3.2.2.2) 

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

คณะวิทยาการจัดการมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเ นินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท จาก
กิจกรรมตอไปน้ี ไดแก  
1. กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
   - โครงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนจากทฤษฎีสูปฏิบัติ 
     (3.2.3.1)   
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
   - โครงการแขงขันกีฬาประเพณี ไทย-จีน (3.2.3.2)   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม   
   - โคร งการบํา เพ็ญประ โยชน และพัฒนา ชุมชน 
     ณ วัดไผหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
     (3.2.3.3)  
   - โครงการวิทยาการบําเพ็ญประโยชนและรักษา 
     สิ่งแวดลอม (3.2.3.4) 
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม      
- โครงการพี่เตือนนอง ลดปญหาความเสื่อมศีลธรรม 
     ทางเพศและยาเสพติด  (3.2.3.5)  
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
   - โครงการวิทยาการจัดการรวมใจสืบสานวัฒนธรรม 
     ไทยถวายเทียนจํานําพรรษา (3.2.3.6)  
   - โครงการลอยกระทงตามประทีป(3.2.3.7)  
   - โครงการลอยกระทงรวมกับชุมชนทองถ่ิน (3.2.3.8) 

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
 

คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน การสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาเฟองฟาเกมสข้ึนทุกปโดยหมุนเวียนแตละคณะฯ เปน
เจาภาพ (3.2.4.1) โครงการอบรมความรูดานระบบงาน
ประกันคุณภาพการ ศึกษาและสร าง เครือขายผู นํ า
นักศึกษา (3.2.4.2) และในแตละปราชภัฏตะวันตกจะ
หมุนเวียนเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ 
พ.จ.น.ก สัมพันธสานฝนสูเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 35 
ดอกเฟองฟาเกมส (3.2.4.3) 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
ที่คณะฯ มีระบบติดตามประเมนิผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ ง ช้ีที่ กํ าหนด (3 . 2 .5 .1 )  คณะฯ 
กําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และ
นํารายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
กิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตละรอบป 
(3.2.5.2) 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
(3.2.6.1) 
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เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการจัดกจิกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มีรายงานผลการดําเนินกิจกรรมกบัสถาบันเครอืขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีการประเมินแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา มีการรายงานผลจัดกิจกรรมที่นําความรูเรื่องประกัน

คุณภาพมาใชใหครบ 5 ประเภท 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
คณะวิทยาการจัดการมรีะบบและกลไกสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว 

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมลู 
3.2.1.1 แผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาทีส่งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.1.2 แผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาทีส่งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.2.1 เว็บไซดคณะฯ   คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.2.2 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

สรางเครือขายผูนํานักศึกษาของคณะฯ  
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.1 โครงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนจากทฤษฎีสูปฏิบัติ  โปรแกรมวิชา 
3.2.3.2 โครงการแขงขันกีฬาประเพณี ไทย-จีน  คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.3.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนและพัฒนาชุมชน ณ วัดไผหลวง อําเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม 
โปรแกรมวิชาธุรกจิ
ระหวางประเทศ 

3.2.3.4 โครงการวิทยาการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โปรแกรมวิชา 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

3.2.3.5 โครงการพี่เตือนนอง ลดปญหาความเสือ่มศีลธรรมทางเพศและยาเสพ
ติด   

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.6 โครงการวิทยาการจัดการรวมใจสบืสานวัฒนธรรมไทยถวายเทียน
จํานําพรรษา  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.3.7 โครงการลอยกระทงตามประทีป  คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.3.8 โครงการลอยกระทงรวมกบัชุมชนทองถ่ิน โปรแกรมวิชา 
3.2.4.1 การแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส ครั้งที่ 35 คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.4.2 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

สรางเครือขายผูนํานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.4.3 การแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ สานฝนสู
เศรษฐกจิพอเพียง ครั้งที่ 35 ดอกเฟองฟาเกมส 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.5.1 ระบบติดตามประเมินผลการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาตามตัวบงช้ีที่
กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.6.1 เลมสรุปโครงการ    คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย 
                                           
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อให

บรรลุ เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและ
ก ล ไ ก บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค โดยกําหนดไวในแผนการ
วิจัยของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนการวิจัยของ
คณะ(4.1.1.1.)  และมีระบบบริหาร
จัดการการวิจัย (4.1.1.2.) 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอนเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จั งห วัดนครปฐม(4.1.2.1)  และนํา
ผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวน
หน่ึงในรายวิชาความรู เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ (4.1.2.2) 

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา  

คณาจารยคณะวิทยาการ เข าร วม
โค ร ง ก า ร ปร ะ ชุม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก า ร 
โครงการพัฒนาขอเสนอ โครงการวิจัย 
การพัฒนาและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 
และอาหาร ภูมิภาคตะวันตก (4.1.3.1) 
และมี คู มือปฐมนิเทศนักวิจั ยของ
มหาวิทยาลัย (4.1.3.2) จัดทํ าแบบ
เสนอโคร งการ วิจั ย  ยุทธศาสตร
เศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุนชุมชน
แ บ บ มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 
(4.1.3.3) 

องค์ประกอบท ี   การวจิยั 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

คณาจารยในคณะวิทยาการจัดการ
ไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาว
หลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม (4.1.4.1) และได รับการ
จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณ
แผนดิน ปงบประมาณ 2555 จาก
สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดย
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของ
ส ถ า บั น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสรางสรรคบน
ฐานทุนชุมชนแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของ
ไทย (4.1.4.2) 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี                                                                                    
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยตามอัตลักษณของ
คณะคือ จิตอาสา พัฒนาชุมชน โดย
อางอิงดังตอไปน้ี  
- คณะวิทยาการจัดการมีหนวยวิจัย
และ ศูนย วิจัยเพื่ อการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกสและการทองเที่ยว 
(4.1.5.1 และ 4.1.5.2) 
- มีสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ  (4.1.5.3)                                     
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ มีหองที่
เก็บงานวิจัยและมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยควบคุมในหองปฏิบัติการวิจัย 
(4.1.5.4)                                                                                                   
- คณาจารยคณะวิทยาการจัดการเขา
ร ว ม ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (NPRU 
ครั้งที่ 4)   (4.1.5.5) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 
อยางครบถวนทุกประเด็น  

 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคดูแล
เรื่องระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรอืทราบ
ปญหาของสังคมมีคูมือระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
เพื่อใหดําเนินการตามระบบ(4.1.8.1.) 
โดยมีผลงานวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อตอบ
ความตองการของทองถ่ิน(4.1.8.2) 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบ 7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 7 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 4  คะแนน   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
แตขาดการติดตามและประเมินผลที่เปนการสนับสนุน
ครบถวนทุกประเด็น 

จัดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรอืงานสรางสรรค
อยางเปนลายลักษณอักษร 

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

ขอมูล 
4.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 

2555 
คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.1.2 คูมือระบบบริหารจัดการงานวิจัย  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.2.1 งานวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

4.1.2.2 
 

มคอ.3 วิชาความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ของ
อาจารยพงษสันต ตันหยง 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

4.1.3.1 คําสั่ง 836/2556  เรื่องใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเขา
รวมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ  โครงการพัฒนาขอเสนอ 
โครงการวิจัย การพัฒนาและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และอาหาร 
ภูมิภาคตะวันตก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 4.1.3.2 คูมือปฐมนิเทศนักวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.3.3 โครงการวิจัย ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุนชุมชน

แบบมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.1.4.1 แนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.1.4.2 ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องยุทธศาสตร
เศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุนชุมชนแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.1.5.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.2 เอกสารการจัดต้ังศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส

และการทองเที่ยว 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ 
(การจัดการโลจสิติกส) 

4.1.5.3 หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.5.4 ระบบยืมคืนหนังสือของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.1.5.5 เอกสารเกี่ยวของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม (NPRU ครั้งที่ 4) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.1.8.1 คูมือระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.8.2 งานวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและ
กลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการและมีการตีพิมพหรือเผยแพร
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยใช ร ะบบและกล ไกของคณะ
วิทยาการจัดการและของมหาวิทยาลัย 
หลั ก ฐ าน  คู มื อ ร ะบ บ แล ะกล ไก
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคคณะวิทยาการจัดการ 
(4.2.1.1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(4.2.1.2) มีบทคัดยองานวิจัยจํานวน 8 
เ รื่ อ ง  ที่ มี ก า ร ตีพิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 
(4.2.1.3-4.2.1.10) 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิ เคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและ
กลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรู
ที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด โดยใชระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการและ
ของมหาวิทยาลัยสนับสนุน หลักฐาน 
คูมือระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (4.2.2.1) 
บทคัดยองานวิจัย เรื่ องการ ศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย) ที่ไดผานการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ คั ด ส ร ร  จ า ก

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ 
ที่ มองเห็นประโยชนที่จะนํามาพัฒนา
และสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการ โดยไดมีการ
ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ดานงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 (4.2.2.2) 

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  มี ก า ร
ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ หลักฐาน 
มีบทคัดยองานวิจัยเรื่องการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)    ที่ตีพิมพลง
ใน วา ร ส า ร ก า ร ป ร ะ ชุม วิ ช าก า ร
ระ ดับชา ติ  มหา วิทยาลั ยร าชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4 (4.2.3.1)  มีการ
เผยแพร ง าน วิจั ย เ รื่ อ งการ ศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)    ที่เว็บไซต
ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม 
(4.2.3.2) 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชให เกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ  มีงานวิจัยเรื่อง 
ระบบโลจิสติกสและโซอุปทานในการ
เพิ่มมูลคาการสงออกปลาสวยงามของ
ไทย (4.2.4.1) และมีการนําผลงานวิจยั
ไปใชประโยชนจริง กับกลุมผูเลี้ยงปลา
สวยงาม โดยนําระบบโลจิสติกสและโซ
อุปทานในการเพิ่มมูลคาการสงออก
ปลาสวยงามของไทย (4.2.4.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

- 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 4 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่เปนลายลักษณอักษร แตขาดแนว
ทางการทํางานที่ชัดเจน 

ประชุมคณะกรรมการการทํางาน เพื่อระบุแนว
ทางการทํางานที่ชัดเจน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงาน

หรือ
แหลงของ

ขอมูล 
4.2.1.1 คูมือระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิทยาการ

จัดการ 
คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค (4.2.1.3) คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงาน
หรือ

แหลงของ
ขอมูล 

4.2.1.3 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง การเลือกขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับสรางภาพ 3 มิติ ดวยวิธี
จําแนก ของอาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา หนา 31 ในวารสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 
 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.4 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ของ ผ.ศ.วรญาทองอุน และจันจิราภรณ ปาน
ยินดี  หนา 57  ในวารสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.5 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง การพฒันานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP 
(เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ของ ผ.ศ.สุภาณี     อินทนจันทน หนา 63-64  ในวารสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.6 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม ของ นางจีรวรรณ  นกเอี้ยงทอง, นางกุสุมา ชนะสุข และนายสมพล สุขเจริญพงษ 
หนา 65-66  ในวารสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ 4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.7 บทคัดยองานวิจยั เรื่อง บริบทชุมชนที่สนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร บาน
ดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของ นางสาวณัชชา  ศิ
รินธนาธร หนา 70  ในวารสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม     ครั้งที่ 4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.8 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ดร.สุชาดา แสงดวงดี, 
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช, ดร.มาริษา สุจิตวนิช  หนา 72-73  ในวารสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.9 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง สภาพการสื่อสารเพื่อปองกันยาเสพติด : กรณีศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของ ดร.มาริษา สุจิตวนิช  หนา 74-
75  ในวารสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.1.10 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวม : 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของ ผศ.ดร.
เยาวภา  บัวเวช หนา 76-77  ในวารสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม     ครั้งที่ 4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.2.1 คูมือระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค  

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงาน
หรือ

แหลงของ
ขอมูล 

4.2.2.2 บทคัดยองานวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ของ ผ.ศ.วรญา 
ทองอุน และจันจิราภรณ ปานยินดี  หนา 57  ในวารสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที ่4 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2..3.1 มีบทคัดยองานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ที่ตีพิมพลงในวารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4  

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.3.2 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการเผยแพรงานวิจัย
เรื่องการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย) 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.4.1 งานวิจัยระบบโลจิสติกสและโซอุปทานในการเพิ่มมูลคาการสงออกปลาสวยงามของไทย คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

4.2.4.2 หนังสือการรับรองการใชประโยชนจากกลุมผูเลี้ยงปลาสวยงาม อบต.
หนองปาก
โลง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3    :    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 

และนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อ.ดวงใจ  คงคาหลวง 
 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  
   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
 
 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได  =   
 
 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบนั  
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 111,439 บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 4,113,500 บาท 
รวมจํานวนเงินสนับสนุนทั้งหมด 4,224,939 บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 63 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 67,062 บาท
(4,224,939 /63= 67,062 บาท) 
คะแนนที่ได 5  คะแนน 
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
20,000  บาท 67,062  5 คะแนน   บรรล ุ

ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
         จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

4.3.1.2 สัญญาจางที่..... โปรแกรม 
4.3.1.3 เอกสารเก่ียวกับการรับทุนภายนอก โปรแกรม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5   : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ……………………………………………………………………… 
เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพมิพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

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

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

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

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5  คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

  
การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิด

คะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล 
รวม 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด (คน) 63 
จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรอืเผยแพร (ช้ินงาน) 27 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.125)  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.25) 23(23×0.25=5.75) 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.50 )  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.75)  
ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 9.75 
รอยละของผลรวมคาถวงนํ้าหนักตอจํานวนอาจารย 9.75x100÷63=15.48 
คะแนนของตัวบงช้ี 5 

 
 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 9.75 
x 100 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 63 คน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ 15.48 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 
 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม - 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
1 ณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา. การเลือกขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

สําหรับสรางภาพ 3 มิติ ดวยวิธีการจําแนก : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 2555 : 31 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

2 วรญา  ทองอุนและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) : 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 
2555 : 57-58 
 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

3 สุภาณี อินทนจันทน. การพัฒนานวัตกรรมกรจัดการเพ่ือยกระดับ
กลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร : การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครัง้ที่ 4, 2555 : 63-
64 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

4 จีรวรรณ นกเอีย้งทองและคณะ. การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับ
การแนะนําการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 2555 : 65-66 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

5 สมใจ  บุญทานนทและคณะ. การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมี
คุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม : 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4,  

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต  
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 2555 : 67-68 rdi.npru.ac.th 
6 ณัชชา ศิรินธนาธร. บริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอ

กระจายขาวสาร บานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง            
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครัง้ที่ 4, 2555 : 70 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

7 สุชาดา แสงดวงดีและคณะ. พฤติกรรมการเปดรับสื่อและสารสนเทศ
เพ่ือการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครัง้ที่ 4, 2555 : 72-73  

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

8 มาริษา สจุิตวนิช. สภาพการสื่อสารเพ่ือปองกันยาเสพติด : 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครัง้ที่ 4, 2555 : 74-75 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

9 เยาวภา  บัวเวช. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการประปาหมูบาน
แบบมีสวนรวม : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล   ลาํพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัด : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 2555 : 76-77 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

10 ขวัญยุพา ศรสีวาง. การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมบริเวณตลาดนํ้าวัดลาํพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครัง้ที่ 4, 2555 : 92-93 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

11 เกศินี  ประทมุสุวรรณและคณะ. ผลการจัดการเรียนรู โดยใชชุด
กิจกรรมสรางความรูตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิสต เรื่อง รูปสามเหลีย่ม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนบางวังปลา จังหวัด
ราชบุรี : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
ครั้งที่ 4, 2555 : 180-181 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เว็บไซต 
rdi.npru.ac.th 

12 เกศินี ประทุมสุวรรณและคณะ. ผลการใชแบบจัดการเรียนรูดวยการ
สรางความรู เรื่องความนาจะเปนสําหรับนักเรียน           ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุร ี
: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 
2555 : 188-189 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหา วิทยาลั ยร าชภัฏ
น ค ร ป ฐ ม  เ ว็ บ ไ ซ ต 
rdi.npru.ac.th 

13 เกศินี ประทุมสุวรรณและคณะ. ผลการพัฒนาแบบจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวย แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร 
เรื่องการบวก การลบ และการบวกลบระคน        ชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 1 : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้ง
ที่ 4, 2555 : 192-193 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหา วิทยาลั ยร าชภัฏ
น ค ร ป ฐ ม  เ ว็ บ ไ ซ ต 
rdi.npru.ac.th 
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14 เกศินี  ประทุมสุวรรณและคณะ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง      การ
เรียน สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี
มีผลลัพธและตัวต้ังไมเกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ดวยแบบจัดการเรียนรูท่ีเนนการสรางความรู โรงเรียนวัดหนองศาลา 
จังหวัดนครปฐม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4, 2555 : 194-195 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหา วิทยาลั ยร าชภัฏ
น ค ร ป ฐ ม  เ ว็ บ ไ ซ ต 
rdi.npru.ac.th 

15 พงษสันต์ิ  ตันหยงและคณะ. การสรางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถ่ินเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4, 2555 : 212  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหา วิทยาลั ยร าชภัฏ
น ค ร ป ฐ ม  เ ว็ บ ไ ซ ต 
rdi.npru.ac.th 

16 สมพล สุขเจริญพงษและคณะ. การสรางระบบฐานขอมูลหวงโซ
อุปทานปลาสวยงามเพ่ือการสงออก : ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค 
ครั้งที่ 5 บูรณาการศาสตรและศิลป, 2555 : 5 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร
นครปฐม 

17 SOMPON  SUKCHAROENPONG. BUILDING THE SUPPLY 
CHAIN DATABASE SYSTEM : The 4 th International  
Conference on Operations and Supply Chain Management, 
2011 

Male Maldives 

18 Kanokpatch Wonginyoo.  THE DEVELOPMENT OF THE 
INTEGRATED SUPPLY CHAIN CENTER USING SUFFICIENT 
ECONOMY APPROACH: A CASE STUDY OF BETTA FISH 
VILLAGE IN NHONGPAKROENG, MUENG, NAKHON 
PATHOM : The 4 th International Conference on Operations 
and Supply Chain Management, 2011 
 
 

Male Maldives 

19 รมเกลา  ศิลธรรม. 基于状态空间模型的房地产

市场与股票市场关系研究 

 A study of real estate and stock market relation based 

on state-space model (page 133-136)  

Chongqing University 

20 รมเกลา  ศิลธรรม. 泰国证券市场 IPOs 长期表现

的实证研究  

An Empirical Study on the IPOs Long Term Performance:  

Chongqing University 
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 The Stock Exchange of Thailand (page 125-130)  

21 สมพล สุขเจริญพงษและคณะ. การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซ
อุปทานในการเพ่ิมมูลคาการสงออกปลาสวยงามของไทย : การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโซคุณคาและโลจิสติกสครั้งที่ 
12, 2555 : TH-11 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร   

22 ณัชชา ศิรินธนาธร. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของ            การ
ดําเนินงานหอกระจายขาวสาร : วารสารวิชาการนิเทศศาสตร คณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1, 2555 : 61-73 
 

ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

23 สุชาดา แสงดวงดีและคณะ. สภาพการณและระดับความสามารถ

ของกรรมการบริหารในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

นครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : วารสารศรีปทุม

ปริทัศน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปที่ 13 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถุนายน, 2556 : 34-44  

วารสารศรีปทุมปริทัศน 
ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

24 สุชาดา แสงดวงดี. พฤติกรรมการเปดรับและแสวงหาขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และการยอมรับการทําการเกษตรโดยไมใช

สารเคมีของเกษตรกรตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม : วารสารนิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิตย ปที่ 6 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถุนายน, 2555 : 79-108 

วารสาร นิ เทศศาสตร
ธุรกิจบัณฑิตย  

25 สุชาดา แสงดวงดีและคณะ. สถานภาพการมีสวนรวมและตองการ

ในการใหบริการของศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรตามความตองการของชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม : วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, 2555 : 

110-121 

วารสารศรีปทุมปริทัศน 
ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

26 สุชาดา แสงดวงดี. ปจจัยการสื่อสารท่ีสงผลตอการยอมรับ และ

ความตองการการสนับสนุนการทําการเกษตร โดยไมใชสารเคมี

ของเกษตรกรตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม :

วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต    นิเทศศา

สตรปริทัศน ปที่ 16 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน, 2556 : 57-73 

ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร      
ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต 
นิเทศศาสตรปริทัศน  
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27 สุชาดา แสงดวงดี และคณะ. แนวทางการสรางนวัตกรรมสื่อเพ่ือ

เสริมสรางความรูในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด

นครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : วารสารนิเทศ

ศาสตรธุรกิจบัณฑิตย ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, 2556 : 

11-45 

วารสาร นิ เทศศาสตร
ธุรกิจบัณฑิตย  

 
ตัวบงชี้ท่ี 6   : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ……………………………………………………………………… 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
ผลการดําเนินงาน  
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
1 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 12 
2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 12 
4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 63 
5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 19.05 

 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 12 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 63 คน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ 19.05 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแขง็ – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

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

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
1 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม 
สุภาณี อินทนจันทน : โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการบูรณาการความ
รวมมือในการปองกันปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม, วันที่ 6 ธันวาคม 2555 

สถานีตํารวจภูธร 
พุทธมณฑล   
อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

2 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง : โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญ
สําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม, วันที่ 7  กันยายน 
2555 

องคพระปฐมเจดีย  
จ.นครปฐม 

3 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
สุชาดา แสงดวงดี : โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารแบบมีสวน
รวมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วันที่ 8 ธันวาคม 2555 

สํ า นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม
การเกษตรปฏิบัติการ  
จ.นครปฐม 

4 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
สมพล สุขเจริญพงษ : โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของจังหวัดนครปฐม, วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 

องคการบริหารสวน  
ต.ทุงขวาง อ. กําแพงแสน 
จ.นครปฐม  

5 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
กนกพัชร วงศอินทรอยู : โครงการวิจัยเรือ่ง การพัฒนาระบบโลจิสติกส  

กลุมผูเพาะเลี้ยวปลากัด   
จ.นครปฐม  
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

 และโซอุปทานในการเพิ่มมูลคากานสงออกปลาสวยงามของไทย, วันที่ 
7 สิงหาคม 2555 

 

6 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
สมใจ  บุญทานนท : โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการ
อยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
, วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

สํานักงานการเงินและบัญชี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครปฐม 

7 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
พงษสันต์ิ  ตันหยง และคณะ :โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
มัคคุเทศกทองถ่ินสําหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว
ตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, วันที่ 1 กันยายน 
2555 

ตลาดบางหลวง 

8 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
สมใจ  เภาดวง และคณะ : โครงการวิจัยเรือ่ง การพัฒนาเครอืขายความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม, วันที่ 30 
กันยายน 2555 

ชุมชนสระบัว 
อ.เมือง  จ.นครปฐม 

9 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
ฉัตรประมนต ภูติจันทร : โครงการวิจัยเรื่อง ปจจัยในการสอนที่สมัพันธ
กับการเรียนรูอยางมีความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, วันที่ 8 มีนาคม 2556 

สํ า นั กส ง เสริ ม วิชาการ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครปฐม 

10 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
กสมล ชนะสุข : โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลสมุนไพร
และผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชนวัดปลักไมลาย จังหวัดนครปฐม, วันที่ 
30 พฤษภาคม 2556 

นายสมคิด เปยมคา นายก
องคการบริหารสวน ต.ทุง
ขวาง       อ. กําแพงแสน 
จ.นครปฐม  

11 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
สุชาดา แสงดวงดี : โครงการวิจัยเรื่อง ความตองการสื่อและ
สารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วันที่ 27 กันยายน 2555 

สํ า นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม
การเกษตรปฏิบัติการ  
จ.นครปฐม 

12 เอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 

กลุมเพาะเลี้ยงปลากัด 
จ.นครปฐม 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

 กนกพัชร วงศอินทรอยู : โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบโลจิ
สติกสและโซอุปทานในการเพิ่มมูลคาการสงออกปลาสวยงามของ
ไทย , วันที่ 7 สิงหาคม 2555 

 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7 :   ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ……………………………………………………………………… 
 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอมูล ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด (คน) 63 
จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรบัรองคุณภาพ(ช้ินงาน) 7 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.25) 7 (7×0.25=1.75) 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.50 )  
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ขอมูล ผลการดําเนินงาน 
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 0.75)  
- จํานวนงาน (คานํ้าหนัก 1.00)  
ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 1.75 
รอยละของผลรวมคาถวงนํ้าหนักตอจํานวนอาจารย 1.75×100÷63=2.78 
คะแนนของตัวบงช้ี 1.39 

 
 2.78 

x 5 
 

10 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 5 รอยละ 2.78 1.39 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารยขาดผลงานทางวิชาที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จัดพี่เลี้ยงวิชาการสนับสนุนการเรียน ผลงานทาง
วิชาการ เพื่อกระตุนการทําผลงานทางวิชาการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม - 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
1 สมพล สุขเจริญพงษและคณะ. การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซ

อุปทานในการเพิ่มมูลคาการสงออกปลาสวยงามของไทย : การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโซคุณคาและโลจิสติกสครั้ง
ที่ 12, 2555 : TH-11 

มหา วิทยาลั ย ศิ ลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร   

2 ณัชชา ศิรินธนาธร. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ การดําเนินงาน
หอกระจายขาวสาร : วารสารวิชาการนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1, 2555 : 61-73 
 
 
 

ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

3 สุชาดา แสงดวงดีและคณะ. สภาพการณและระดับความสามารถ

ของกรรมการบริหารในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

นครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : วารสารศรีปทุม

ปริทัศน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปที่ 13 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถุนายน, 2556 : 34-44  

วารสารศรีปทุมปริทัศน 
ฉบับมนุษย ศาสตร และ
สังคมศาสตร   

4 สุชาดา แสงดวงดี. พฤติกรรมการเปดรับและแสวงหาขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และการยอมรับการทําการเกษตรโดยไมใช

สารเคมีของเกษตรกรตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม : วารสารนิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิตย ปที่ 6 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถุนายน, 2555 : 79-108 

วารสารนิเทศศาสตรธุรกิจ
บัณฑิตย  

5 สุชาดา แสงดวงดีและคณะ. สถานภาพการมีสวนรวมและตองการ

ในการใหบริการของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรตามความตองการของชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม : วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, 2555 : 

110-12 

วารสารศรีปทุมปริทัศน 
ฉบับมนุษย ศาสตร และ
สังคมศาสตร   

6 สุชาดา แสงดวงดี. ปจจัยการสื่อสารที่สงผลตอการยอมรับ และ

ความตองการการสนับสนุนการทําการเกษตร โดยไมใชสารเคมี

ของเกษตรกรตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม :

วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต    นิเทศศา

สตรปริทัศน ปที่ 16 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน, 2556 : 57-

73 

วารสารวิชาการ      คณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต นิเทศศาสตรปริทศัน  

7 สุชาดา แสงดวงดี และคณะ. แนวทางการสรางนวัตกรรมสื่อเพื่อ

เสริมสรางความรูในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด

นครปฐมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง : วารสารนิเทศศาสตร

ธุรกิจบัณฑิตย ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, 2556 : 11-

45 

วารสารนิเทศศาสตรธุรกิจ
บัณฑิตย  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยไพโรจน  รมบารมี, อาจารยณัชชา  ศิรินธนาธร, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันติ์  ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะฯมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
โดยมีการจัดทําคูมือระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
(5.1.1.1)   และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ตามที่กําหนด (5.1.1.2) 

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

คณะฯมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน ไดแก โครงการเว็บไซตเพื่อชุมชน ๔ 
โรงเรียน ๔ จังหวัด ( 5.1.2.1) ในรายวิชาวิชาการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซตเพื่อธุรกิจ โดยบรรจุอยูในมคอ.3 โดยให
นักศึกษาออกแบบเว็บไซตเพื่อชุมชนแลวใหมีการนําเสนอใน
สัปดาหที่15 ( 5.1.2.2) 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โครงการอบรมจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงาม
ในจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน( 5.1.3.1) ตอยอดเปนงานวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรผูเพาะเลีย้งปลาสวยงามเพื่อ
เตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ระบุอยูในบทที่ 1 บทนํา ( 5.1.3.2) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

คณะฯมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการครั้งที่ 1/2556 (5.1.4.1) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

คณะฯมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยโดยกําหนดแนวทางในการพัฒนาในป
ตอไปจากการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการครั้งที่ 1/2556  (5.1.5.1) 

 
 
 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม แต
ขาดการประเมินผลความสําเร็จตามแผน  ขาดการ
นําไปปรบัปรุงในรอบการทํางานปตอไป 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเปนประจําเพือ่
ติดตามประเมินผลการทํางาน 

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

ของขอมูล 
5.1.1.1 คูมือระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม สํานักงานคณะฯ 
5.1.1.2 แผนปฏิบัติการประจําป 2555 สํานักงานคณะฯ 
5.1.2.1 โครงการเว็บไซตเพือ่ชุมชน ๔ โรงเรยีน ๔ จงัหวัด โปรแกรมคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
5.1.2.2 มคอ. 3 รายวิชาวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพือ่ธุรกจิ โปรแกรมคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
5.1.3.1 โครงการอบรมจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามในจังหวัด

นครปฐมเพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

5.1.3.2 บทนําในงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรผูเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามเพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

5.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการครั้งที่
1/2556 

สํานักงานคณะฯ 

5.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการครั้งที่
1/2556 

สํานักงานคณะฯ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยไพโรจน  รมบารมี, อาจารยณัชชา  ศิรินธนาธร, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันติ์  ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน:  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน 

ในปที่ผานมามีการสํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 
(5.2.1.1) 

2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแกโครงการบริการ
วิชาการ จากหิ้งสูหาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูประกาศ
รุนเยาวชนเครือขายอําเภอบางเลน  เปนความรวมมือกับ

เทศบาลบางหลวง และโรงเรียนในพื้นที่คือโรงเรียนเจี้ยน
หัว โรงเรียนวัดบางหลวงและบางหลวงวิทยา จัดบริการ
วิชาการใหกับเยาวชนเครือขายอําเภอบางเลน 
 (5.2.2.1) 

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคมโดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2556(5.2.3.1) 

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการคือในปถัดไปควร
จัดโครงการน้ีโดยการเปลี่ยนกลุมเปาหมายไปยังพื้นที่
ใกลเคียงก็จะทําใหเกิดเครือขายเพิ่มข้ึน(5.2.4.1) 

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการผาน
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการในการคัดสรร 
วิเคราะห สังเคราะหและถายทอดความรูสูบคุลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน(5.2.5.1)อยางเปน
ทางการ ผานเว็บไซคของคณะ (5.2.5.2) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 



หนา 93 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

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

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม - 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 
5.2.1.1 ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจและภาครัฐ

ในจังหวัดนครปฐม 
สํานักงานคณะฯ 

5.2.2.1 โครงการบริการวิชาการ จากหิ้งสูหาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู
ประกาศรุนเยาวชนเครือขายอําเภอบางเลน 

โปรแกรมนิเทศศาสตร 

5.2.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการครั้งที่ 
1/2556หัวขอประโยชนของการใหบรกิารทางวิชาการตอสงัคม
โครงการบริการวิชาการ จากหิง้สูหาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู
ประกาศรุนเยาวชนเครอืขายอําเภอบางเลน 

คณะกรรมการบรกิาร
วิชาการคณะฯ 

5.2.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการครั้งที่ 
1/2556 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการใหบรกิารทางวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ จากหิง้สูหาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู

ประกาศรุนเยาวชนเครอืขายอําเภอบางเลน  

คณะกรรมการบรกิาร
วิชาการคณะฯ 

5.2.5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ 

สํานักงานคณะฯ 

5.2.5.2 เว็บไซคคณะวิทยาการจัดการ 
http://msc.npru.ac.th/?page_id=1949 

สํานักงานคณะฯ 
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ตัวบงชี้ท่ี 8  : การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
   การเรียนการสอนหรือการวิจัย  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยไพโรจน  รมบารมี, อาจารยณัชชา  ศิรินธนาธร, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันติ์  ตันหยง 
วิธีการคํานวณ  
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากบั 5 คะแนน  
 

ขอมูล ผลการดําเนินงาน 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 3 
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย 1 
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งในสวนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

0 

รวมโครงการบรกิารวิชาการทัง้หมด 4 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการทัง้หมด 12 
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

33.33 

หมายเหตุ  ในการประเมินตัวบงชี้น้ีตองมีโครงการท้ัง 2 ประเภท  ท้ังน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมี ท้ัง 
2 ประเภท  และ ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน 
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 4 โครงการ 

x 100 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 
ตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 12 โครงการ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 15 รอยละ 33.33 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส.และ ม.ค.อ. 3 รายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไป 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

2 โครงการบริการวิชาการ จากหิ้งสูหาง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู
ประกาศรุนเยาวชนเครือขายอําเภอบางเลน” และมคอ. 3 รายวิชา 
การพัฒนาศักยภาพชุมชน 

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร 

3 โครงการเว็บไซตเพื่อชุมชน ๔ โรงเรียน ๔ จังหวัดและมคอ. 3 วิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อธุรกิจ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอรธุรกจิ 

4 โครงการอบรมจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามในจังหวัด
นครปฐมเพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ
ยอดเปนงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรผูเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามเพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอรธุรกจิ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9   : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยไพโรจน  รมบารมี, อาจารยณัชชา  ศิรินธนาธร, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันติ์  ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกร 

คณะฯมีการกําหนดแผนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน(9.1.1.1) โดยในปน้ีมีโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนคือโครงการอบรม “การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อ
ความ ได เ ปรี ยบ เ ชิ งการแข ง ขัน  Strategic Cost 
Management”  (9.1.1.2)  

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 
80 

- 

3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มี
การเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 

สมาชิกผูทําบญัชีที่เขาอบรม ช่ือนางสาวลาวัลย ขวัญเมอืงมี
การเรียนรูอยางตอเน่ืองโดยมีรายช่ือเขาอบรมพัฒนาความรู
ตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีในป2554 (9.1.3.1) และ2555 
(9.1.3.2) 

4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีาร
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองคกร 

- 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคา
ตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง 

- 

 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได  
1 ขอ 

ปฏิบัติได  
2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

 ไมบรรล ุ
 
 
 



หนา 97 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ควรทํางานวิจัยดานการประกันคุณภาพเพื่อนําผลมา
ปรับปรงุการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตอไป 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
บุคลากรขาดความรูดานการประกันคุณภาพ จัดอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพหรือวิจัยดาน
การประกันคุณภาพของคณะ 
จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพแยกออก
จากคูมือการประกันคุณภาพ 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

9.1.1.1 แผนยุทธศาสตรประจําป2555คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณะฯ 
9.1.1.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนคือโครงการอบรม “การจดัการตนทุน

เชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน Strategic Cost 
Management” 

โปรแกรมบญัชี 

9.1.3.1 หนังสือรบัรองการเขารบัการอบรมพฒันาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพ
บัญชี 
“การเขียนรายงานการ NPAEsและปญหาภาษีเงินไดนิติบุคล”  

โปรแกรมบญัชี 

9.1.3.2 หนังสือรบัรองการเขารบัการอบรมพฒันาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพ
บัญชี “การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 
Strategic Cost Management” 

โปรแกรมบญัชี 
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ตัวบงชี้ท่ี  18.1   :   การบรูณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/หรอืงานวิจัย (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยไพโรจน  รมบารมี, อาจารยณัชชา  ศิรินธนาธร, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันติ์  ตันหยง 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะฯมีแผนในการใหบริการวิชาการโดยการบูร

ณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ
หรืองานวิจัย กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ของคณะจํานวน 3 โครงการ (18.1.1.1) 

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 - 
3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน - 
4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ

สถาบัน 
- 

5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ - 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ 1 ขอ 2 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

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

ขอมูล 
18.1.1.1 แผนยุทธศาสตรประจําป2555คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณะฯ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 18.2  : การทํากจิกรรมหรือโครงการรวมกบัชุมชน ทองถ่ินเพือ่การพัฒนา (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยไพโรจน  รมบารมี, อาจารยณัชชา  ศิรินธนาธร, 
  อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ, อาจารยพงษสันติ์  ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
 คณะฯมีแผนในการทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกับชุมชน 
ทองถ่ินเพื่อการพัฒนากําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของ
คณะจํานวน 1โครงการคือโครงการบริการวิชาการ จากหิ้งสูหาง 
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูประกาศรุนเยาวชนเครือขายอําเภอ
บางเลน”  (18.2.1.1) 

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่า
กวารอยละ 80 

- 

3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
คนในชุมชน 

- 

4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอชุมชนหรือ
สถาบัน 

- 

5 ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

- 

 
เกณฑการใหคะแนน 

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ 1 ขอ 2 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

18.2.1.1 แผนยุทธศาสตรประจําป 2555 คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณะฯ 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา อ.จันจิราภรณ ปานยินดี 
  อ.ชนพงษ อาภรณพิศาล และอ.ชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุ ง ศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน โดยระบุในคูมือ
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2555 (6.1.1.1) 
คณะฯ กําหนดแผนการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในยุทธศาสตรคณะฯ 
(6.1.1.2) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (6.1.1.3) คณะฯ มีระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเปน
แนวทางการดําเนินงาน (6.1.1.4) คณะฯ ได
กําหนดแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมครบถวน
ตามแผนงาน (6.1.1.5-6.1.1.10) 

2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ไดแก วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
(6.1.2.1) วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บสําหรับ
ธุรกิจ (6.1.2.2) ซึ่งประกอบดวยโครงการตางๆ 
(6.1.2.3-6.1.2.7) 

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คณะวิทยาการจัดการมีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน โดยประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต 
http://msc.npru.ac.th (6 . 1 . 3 . 1 )  แล ะ
ประชาสัมพันธผานวารสารเฟองฟา (6.1.3.2) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จ
ทุกโครงการอยูในรูปเลมรายงานสรุปโครงการ
ตางๆ (6.1.4.1-6.1.4.7) 

องค์ประกอบท ี  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินจาก
โครงการ“ผูใหยอมเปนที่รัก” ไปปรับปรุงใน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง (6.1.5.1)  

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ  

- 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดผูรบัผิดชอบในการ
ดําเนินดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม เพือ่การจัด
กิจกรรม โดยมีปฏิทินการจัดโครงการ/กจิกรรมตลอด
ป และมีงบประมาณใหตามความเหมาะสม มีการบรู
ณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน และนักศึกษามีความสนใจในการเขา
รวมกิจกรรม และมีการประเมินผลความสําเร็จ 
ตลอดจนผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรงุเพือ่
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมสงเสรมิดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกบันักศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” อยางตอเน่ืองมาทุกป
โดยไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและบุคคลภายนอก ซึ่งเปนโครงการที่
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงผลตอช่ือเสียงที่ดีและความยอมรับนับถือจาก
บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงสังคมภายนอกของมหาวิทยาลัย 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.4 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจดัการ ปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.6 โครงการ 9 โปรแกรมรวมใจ บริจาคธารนํ้าใจสูสังคม  

ดวยการบรจิาคโลหิต 
คณะวิทยาการจัดการ 

6.1.1.7 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.1.8 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.1.9 โครงการคายอาสาบําเพญ็ประโยชนและพัฒนาชุมชนครัง้ที่ 2 โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.1.10 โครงการออกแบบเว็บไซต “ความเปนไทยในอาเซียน” โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกจิ 

6.1.2.1 มคอ.3 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ โปรแกรมวิชา 
การจัดการทัว่ไป 

6.1.2.2 มคอ.3 วิชาการออกแบบและพฒันาเว็บสาํหรบัธุรกจิ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกจิ 

6.1.2.3 โครงการ 9 โปรแกรมรวมใจ บริจาคธารนํ้าใจสูสังคม  
ดวยการบรจิาคโลหิต 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

6.1.2.4 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.2.5 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.2.6 โครงการคายอาสาบําเพญ็ประโยชนและพัฒนาชุมชนครัง้ที่ 2 โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.2.7 โครงการออกแบบเว็บไซต “ความเปนไทยในอาเซียน” โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกจิ 

6.1.3.1 เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th การจัดการทั่วไป 
6.1.3.2 วารสารเฟองฟา โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
6.1.4.1 มคอ.5 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

6.1.4.2 มคอ. 5 วิชาการออกแบบและพฒันาเว็บสําหรับธุรกจิ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกจิ 

6.1.4.3 โครงการ 9 โปรแกรมรวมใจ บริจาคธารนํ้าใจสูสังคม  
ดวยการบรจิาคโลหิต 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

6.1.4.4 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.4.5 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.4.6 โครงการคายอาสาบําเพญ็ประโยชนและพัฒนาชุมชนครัง้ที่ 2 โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

6.1.4.7 โครงการออกแบบเว็บไซต “ความเปนไทยในอาเซียน” โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกจิ 

6.1.5.1 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10   : การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา อ.จันจิราภรณ ปานยินดี  
  อ.ชนพงษ อาภรณพิศาล และอ.ชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด (10.1.1-10.1.5) โดยมี
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา (10.1.6-10.1.10 ) และมี
การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
(10.1.11-10.1.12) ซึ่ งมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุ 
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา (10.1.7-
10.1.10 และ 10.1.13) รวมทั้งมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
(10.1.8) 

2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 80 (10.2.1-
10.2.5) 

3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย “ผู ใหยอมเปนที่ รัก” 
(10.3.1) และโครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
(10.3.2) สม่ําเสมอ  

4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/
ภายนอก 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย “ผู ใหยอมเปนที่ รัก” 
(10.4.1) และโครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
(10.4.2) ที่ทําใหเกิดประโยชนและสรางคุณคา
ตอชุมชนภายใน/ภายนอก  

5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ - 
 
เกณฑการใหคะแนน  

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได  

2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ(PDCA) โดยมีการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 80 และมกีารดําเนินงาน
สม่ําเสมออยางตอเน่ือง เกิดประโยชนและสรางคุณคา
ตอชุมชนภายใน/ภายนอก  

คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรมใหกบั
นักศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ภายใน/ภายนอก ทั้งน้ีไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

10.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.4 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจดัการ ปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.6 มคอ.3 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ  โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทั่วไป 
10.1.7 โครงการ 9 โปรแกรมรวมใจ บริจาคธารนํ้าใจสูสังคม  

ดวยการบรจิาคโลหิต 
คณะ 

วิทยาการจัดการ 
10.1.8 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
10.1.9 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
10.1.10 โครงการคายอาสาบําเพญ็ประโยชนและพัฒนาชุมชนครัง้ที่ 2 การจัดการทั่วไป 
10.1.11 เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทั่วไป 
10.1.12 วารสารเฟองฟา การจัดการทั่วไป 
10.1.13 มคอ.5 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ  โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทั่วไป 
10.2.1 ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจดัการ ปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
10.2.2 โครงการ 9 โปรแกรมรวมใจ บริจาคธารนํ้าใจสูสังคม  

ดวยการบรจิาคโลหิต 
คณะ 

วิทยาการจัดการ 
10.2.3 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
10.2.4 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
10.2.5 

 
 

โครงการคายอาสาบําเพญ็ประโยชนและพัฒนาชุมชนครัง้ที่ 2 โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.3.1 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

10.3.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

10.4.1 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” โปรแกรมวิชา 
การจัดการทัว่ไป 

10.4.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. โปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไป 

 
ตัวบงชี้ท่ี 11   : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา อ.จันจิราภรณ ปานยินดี  
  อ.ชนพงษ อาภรณพิศาล และอ.ชญาพรรธณ หาญสวัสด์ิ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมที่ดี 
คณะวิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรมและโครงการ
ตาง ๆ โดยใหคณาจารยและนักศึกษามีสวนรวมซึ่ง
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี (11.1.1-11.1.3) 

2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ
สุนทรีย 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหมี
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
(11.2.1) 
 

3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลอง
กับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาการจัดการไดปรับแตงและรักษาภูมิ
ทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (11.3.1) 

4 การจัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอือ้และ
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ  

คณะวิทยาการจัดการไดจัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากร
มีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ (11.4.1-11.4.3) 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา  3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะวิทยาการจัดการไดประเมินระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 
ไมตํ่ากวา  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (11.5.1) 
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เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุคลากรของคณะฯมสีวนรวมในกจิกรรมที่คณะจัดข้ึน
ที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยคณะฯ จัดสิ่งแวดลอม 
อาคารสถานที่ใหมีความปลอดภัย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย และมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม จัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอือ้และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากร
มีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 

คณะฯ มีการปรบัแตงและรกัษาภูมิทัศนใหมีพื้นที่จัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และสงเสรมิใหนักศึกษาและ
บุคลากรมสีวนรวมอยางสม่ําเสมอ โดยรักษา
สิ่งแวดลอมและใหความสําคัญดานความปลอดภัย
ของอาคาร สถานที่ สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
อุปสรรคดานการประชาสมัพันธ เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
คณะฯ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหมีพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสงเสริมใหนักศึกษาและ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ โดยรักษาสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญดานความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
11.1.1 ภาพถายโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   
คณะวิทยาการจัดการ 

11.1.2 โครงการตักบาตรพระตามโครงการสบืสานวัฒนธรรม ผูใหยอมเปนที่รกั คณะวิทยาการจัดการ 
11.1.3 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. คณะวิทยาการจัดการ 
11.2.1 ภาพถายสภาพแวดลอมภายในบริเวณคณะวิทยาการจัดการ โดยมี

สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูก 
คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

 สุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  
11.3.1 ภาพถายสภาพแวดลอมภายนอกบรเิวณคณะวิทยาการจัดการ โดยมีการ

ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกบัธรรมชาติ และ
เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

คณะวิทยาการจัดการ 

11.4.1 ภาพถายโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง
คณะฯ ไดมีการจัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม
ใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ  

คณะวิทยาการจัดการ 

11.4.2 โครงการตักบาตรพระตามโครงการสบืสานวัฒนธรรม ผูใหยอมเปนที่รกั คณะวิทยาการจัดการ 
11.4.3 โครงการ 9 โปรแกรมรวมใจบรจิาคธารนํ้าใจสูสังคม เทิดไทองคราชัน 

องคราชินี 
คณะวิทยาการจัดการ 

11.5.1 สรปุการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอ
สภาพแวดลอมของคณะวิทยาการจัดการในดานการพฒันาสุนทรียภาพ
ในทางศิลปะและวัฒนธรรม   

คณะวิทยาการจัดการ 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1    : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 
  อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง, อาจารย ดร.รมเกลา ศีลธรรม 
  อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ  
เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

ครบถวนและมกีารประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ
ที่กําหนดลวงหนา 

คณะกรรมการประจําคณะปฏิบั ติหนาที่ตามที่
กําหนด มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร  และแผนการ ดําเ นินงาน โดยให
ขอเสนอแนะในการกําหนดแผนการดําเนินงานป 
2555 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) มีการเปดเผย
ประวัติของกรรมการประจําคณะ (เอกสารหมายเลข 
7.1.1.2) และกรรมการประจําคณะมีการประเมิน
ตนเอง โดยมีผลการประเมิน 4.25 (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.3) 

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

ผูบริหารไดบริหารงานโดยนําตัวช้ีวัด (KPI) ตาม
แผนการดําเนินงานมาเปนแนวทางในการบรหิารงาน 
รวมถึงถายทอดตัวช้ีวัดใหผูบริหารระดับโปรแกรม
วิชา คณาจารยทราบ และยึดถือปฏิบัติ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.2.1) คณะฯ ใชระบบ GFMIS ในการ
ติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการ
ดําเนินตามตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) (เอกสารหมายเลข 
7.1.2.2) 

3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบัน 

คณะฯ มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบติัราชการตาม
คํารับรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อ นําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) มีการ
จัดทํารายงานผลการ ดําเ นินงานตามไตรมาส 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.2) และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนทีว่างไว (เอกสาร
หมายเลข 7.1.3.3) รวมทั้งมีการแจงผลการ 

องค์ประกอบท ี  การบริหารและการจดัการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินงานที่สําคัญใหบุคลากรภายในคณะรับทราบ

ในที่ประชุมอาจารย (เอกสารหมายเลข 7.1.3.4) 
หรือผานบันทึกขอความ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.5) 

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

คณะฯ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่ อรับฟ ง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยในคณะ โดย
จัดการประชุมอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
ทุกภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1) 
คณบดีบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจให
รองคณบดี 3 ทาน ผูชวยคณบดี 2 ทานรับผิดชอบ
งานตามภาระหนาที่ ดังน้ี 
 ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน รองคณบดี
รับผิดชอบดานวางแผนและบริหาร 
 อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา รองคณบดี
รับผิดชอบดานวิชาการ สารสนเทศ และวัฒนธรรม 
 อ.สมใจ เภาดวง รองคณบดีรับผิดชอบดาน
ประกันคุณภาพ วิจัยและบริการวิชาการ 
 อ.ภาวนา  บํารุงสุข ผูชวยคณบดีรับผิดชอบ
ดานกิจการนักศึกษา และกองทุนกูยืม 
 อ.ไพโรจน รมบารมี ผูชวยคณบดีรับผิดชอบ
ดานกิจการพิเศษ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.4.2, 7.1.4.3) 

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผู ร ว ม ง า น  เ พื่ อ ใ ห ส าม า ร ถ ทํ า ง าน บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

คณบดีมีการถายทอดความรูแกคณาจารยในคณะ 
โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานใหบรรลวัุตถุประสงค โดยการ
จัดทําคูมือระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะ
วิทยาการจัดการ แจกใหแกอาจารยในคณะทุกคน 
(เอกสารหมายเลข 7.1.5.1) 

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

ผูบริหาร บรหิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 
ดาน กลาวคือ 
1) หลักประสิทธิผล คณะบริหารงานโดยยึดการ
บรรลุความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรและแผนการ
ดําเนินงาน โดยทุกโครงการที่ขออนุมัติตองแสดงให
เห็นชัดเจนวาตรงกับแผนยุทธศาสตรขอใด มีการ
ระบุตัวช้ีวัดและเปาหมายในทุกโครงการ และเมื่อจัด
โครงการลุลวงแลวตองรายงานผลการดําเนิน
โครงการ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) 
2)หลักประสิทธิภาพ คณะฯบริหารงานโดยมุงเนน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เชน ทุกโปรแกรม

วิชาสามารถใชห อ งประ ชุม  ห อ งป ฏิบั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร อุปกรณประกอบการสอนรวมกัน และ
เครื่องตรวจขอสอบ เปนตน (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.2) 
3)หลักการตอบสนอง คณะฯใหความสําคัญกับการ
บริการใหกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการไดรับ
บริการสิ่งเอื้ออํานวยในการปฏิบัติหนาที่ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.3) 
4)หลักภาระรับผิดชอบ คณะฯตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอภารกิจหลัก เชน การใหบริการชุมชน 
ในลักษณะตาง ๆ เชน โครงการเว็บไซตใหชุมชน 
โครงการบริการแกชุมชน วัดสวยดวย 5 ส. ฯลฯ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.6.4) 
5)หลักความโปรงใส คณะฯเปดโอกาสใหบุคลากร
และผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบการทํางานของ
ผูบริหารในชองทางตาง ๆ เชน การสอบถามโดยตรง
กับคณบดี ทางอินเตอรเน็ต และบันทึกขอความ เปน
ตน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.5) 
6)หลักการมีสวนรวม คณะฯเปดโอกาสใหบุคลากร
และผูมีสวนเกี่ยวของแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
การบริหารงานในลักษณะตาง ๆ เชน การประชุม 
การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการ ฯ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.6) 
7)หลักการกระจายอํานาจ การบริหารงานระดับ
คณะฯ คณบดี แตงต้ังรองคณบดี 3 ทาน และผูชวย
คณบดี 2 ทานรับผิดชอบงานของคณะในแตละดาน 
นอกจากน้ัน แตละโปรแกรมวิชา มีการแตง ต้ัง
ประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ
รับผิดชอบการดําเนินงานของหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.7) 
8)หลักนิติธรรม คณบดีและผูบริหารแตละระดับ
บริหารง านโดยยึดระเบียบ ขอบั ง คับ ในการ
ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.8) 
9)หลักความเสมอภาค บุคลากร นักศึกษา และผูมี
สวนเกี่ยวของ ไดรับการดูแล อยางเทาเทียมกันตาม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  ประเภท/ตําแหนงงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.9) 

10)หลักมุงเนนฉันทามติ คณะบริหารงานโดยให
เกียรติแกผูรวมงาน และยอมรับมติในการประชุม 
คณะมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รายงาน
ประจําป ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
เสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
7.1.6.10 -7.1.6.14) 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

มีการประเมินผลงานคณบดี โดยคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ (7.1.7.1) และผูบริหาร
คณะไดจัดทําแผนการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอแนะนําของคณะกรรมการประเมิน (7.1.7.2) 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6  ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในคณะ
อยางตอเน่ือง 

1.สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใหครอบคลมุทุก
พันธกิจ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

1.ระบบและกลไกการจัดการความรูยังไมเปนระบบ  
และขาดความชัดเจน 
 
2. ระบบและกลไกการดําเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยงยังไมมปีระสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผน KM ใหเปนระบบและถูกตองตาม
กระบวนการตลอดจนดําเนินการตามแผนใหมี
ประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะหความเสี่ยงแลวนําไปใชประโยชนในการ
ทํางานไดจรงิ และระบุตัวช้ีวัดในแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อใชในการประเมินผล 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
7.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.1.2 ประวัติของกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.1.3 สรปุรายงานประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ  คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.2.1 แผนการดําเนินงานป 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.2.2 หนาจอระบบ GFMIS ในการติดตามผลการบรหิารสารสนเทศ  คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.3.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน  
คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส  คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.3.3 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานการจัดโครงการตาม

แผน  
คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.3.4 รายงานการประชุมอาจารยคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.3.5 แฟมบันทึกขอความ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.4.1 รายงานการประชุมอาจารยคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.4.2 คําสั่งแตงต้ังผูบรหิารคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.4.3 ภาระงานผูบรหิารคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.5.1 คูมือระบบบริหารงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจําป 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.2 สมุดบันทึกการเบิกใชอุปกรณการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการไดรบับริการ

สิ่งเอื้ออํานวยในการปฏิบัติหนาที ่
คณะวิทยาการจัดการ 

7.1.6.4 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจําป 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.5 หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ ชองทางติดตอคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.6 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.7 คําสั่งแตงต้ังผูบรหิารคณะ และกรรมการประจําโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.8 แฟมระเบยีบ ขอบงัคับ ขอปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.9 สมุดบันทึกการเบิกใชอุปกรณการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.10 รายงานการใชงบประมาณ  
7.1.6.11 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.12 รายงานประจําป คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.13 รายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.6.14 รายงานการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.7.1 สรปุผลการประเมนิคณบดีโดยคณะกรรมการประจําคณะ ป 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.1.7.2 แผนการปรบัปรงุการดําเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2   : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 
  อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง, อาจารย ดร.รมเกลา ศีลธรรม 
  อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ 
เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของ

การจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 
เปนนโยบายการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 
2555 ซึ่งครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยของคณะ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1)  

2 มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1  

ตามนโยบายและแผนการจัดการความรูของคณะไดมี
การกําหนดกลุมเปาหมายเปนคณาจารยในคณะ
จํานวน 50 คน ที่จะเขารวมโครงการพัฒนาความรู 
(เอกสารหมายเลข 7.2.2.1)  

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 
ทั ก ษะของ ผู มี ป ระสบ ก าร ณต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

คณะฯ มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจาก
การไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม โดยมีการ
แบงปนสิ่งที่ไดเรียนรูและขอเสนอแนะจากการศึกษาดู
งานเพื่อนํามาปรับใชกับโปรแกรมวิชาของคณะใน
หัวขอตางๆ ดังน้ี ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ดานการบริการวิชาการ ดานการวิจัย ดาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการพัฒนาคณาจารย โดยเปนการ
รวบรวมความรูทั้งจากในระดับโปรแกรมวิชาและ
ระดับตัวบุคคล (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1) และมีการ
เผยแพรในเว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 7.2.3.2) 

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู ในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่ เปนแนวปฏิบั ติที่ ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมา เ ป นล ายลั กษณอั กษร  ( explicit 
knowledge) 
 

คณะฯ ไดรวบรวมความรูที่ไดจากการประชุมการ
จัดการความรูโครงการศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม
มาจัดทํารูปเลมรายงานการจัดการความรู (เอกสาร
หมายเลข 7.2.4.1) และมีการนําเสนอรายงานผาน
เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 
7.2.4.2) 

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่ 

- 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

7.2.1.1 นโยบายและแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.2.2.1 นโยบายและแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.2.3.1 รายงานการจัดการความรูโครงการสรางความรวมมือเพื่อรองรับ

การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการจัดการ ณ 
ประเทศเวียดนาม 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.3.2 หนาเว็บไซตรายงานการจัดการความรูโครงการสรางความรวมมือ
เพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการ
จัดการ ณ ประเทศเวียดนาม 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.2.4.1 รายงานการจัดการความรูโครงการสรางความรวมมือเพื่อรองรับ
การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการจัดการ ณ 
ประเทศเวียดนาม 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

7.2.4.2 หนาเว็บไซตรายงานการจัดการความรูโครงการสรางความรวมมือ
เพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการ
จัดการ ณ ประเทศเวียดนาม 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 
  อาจารยจีรวรรณ นกเอีย้งทอง, อาจารย ดร.รมเกลา ศีลธรรม 
  อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ 
พันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน  

คณะฯแตงต้ังคณะกรรมการดานบริหารความ
เสี่ ย ง  โ ดยมี คณบ ดีและผู ช ว ยคณบดีที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปน
คณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 7.4.1.1)  

2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน 
ตัวอยางเชน  
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร   การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

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

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2   

คณะฯดํา เ นินการประ เมิ น โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงขางตน (เอกสารหมายเลข 7.4.3.1) 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และดําเนินการตามแผน   

คณะฯจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง (เอกสารหมายเลข 7.4.4.1) 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย 

คณะฯดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและจัดทําเปนรายงานผล  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ปละ 1 ครั้ง การบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

2555 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) และสง
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการเพื่อพิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2555 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.2) 

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป   

คณะฯ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของผูบริหารระดับสูงจากรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 
มาปรับใชในแผนการบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2556 
(เอกสารหมายเลข 7.4.6.1 และ 7.4.6.2) 

 
เกณฑการประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

7.4.1.1 คําสั่งแตงต้ังกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 
7.4.2.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจดัการ ประจําป

งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.3.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
งบประมาณ 2555 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

7.4.4.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
งบประมาณ 2555 

คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.5.1 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.4.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 คณะวิทยาการจัดการ 
7.4.6.1 รายงานผลการปรบัปรุงระบบควาบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ 

2555 
คณะวิทยาการจัดการ 

7.4.6.2 แผนการบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
งบประมาณ 2556 

 

 
 
 

ตัวบงชี้ 13     :   การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : …………………………………………………………………………… 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ที่ไดรับการแตงต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดทําการประเมินผลคณบดีคณะวิทยาการจัดการวามีความสามารถในการ
บริหารงานคณะสามารถปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิชาติ (TQF) และใหอาจารย
จัดทํา มคอ.3 และผลการตรวจประกันคุณภาพอยูระดับดีมาก สงเสริมการพัฒนาอาจารย/บุคลากรระดับดี มี
การยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาอยางดี กลาเผชิญปญหาและกลาตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ คณบดี
ประพฤติตนเปนแบบอยางตามกรอบของศีลธรรม และจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย และโปรงใสในการ
บริหารงานคณะ  
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 3.98 คะแนน 3.98 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
13.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน ในตําแหนงคณบดี ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ป 2555 
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



หนา 121 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท,  

         อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ, อาจารยวีรกิจ  อุฑารสกุล 
เกณฑมาตรฐาน :  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของสถาบัน 
คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดทําแผนกล
ยุทธทางการเงินของคณะ (8.1.1.1) 

2 มี แนวท า ง จั ดห าท รั พ ยาก ร ท า ง ด า นก า ร เ งิ น  
หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ไ ด มี ก า ร ต้ั ง
คณะกรรมการเพื่อการพิจารณาและจัดสรร
รวมทั้งวางแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบไดและมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 
(8.1.2.1) 

3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   

มีการจัดทําแผนงบประมาณที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร (8.1.3.1) 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดทํารายงานการใช
งบประมาณตอผูบริหารสถาบันเปนประจําใน
ทุกครั้งที่ไดมีการใชจายงบประมาณ (8.1.4.1) 

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสวนงานอยางตอเน่ือง 

คณะวิทยาการจัดการไดมีการนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของคณะวิทยาการจัดการอยางตอเน่ืองโดยได
ทําตารางสรุปและวิเคราะหการใชงบประมาณ
(8.1.5.1) 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ไ ด มี ก า ร จั ด ต้ั ง
คณะกรรมการตรวจสบภายใน ทําหนาที่ตรวจ 
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบัน (8.1.6.1) 

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

กรรมการบริหารคณะไดมีการนําผลใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการใชงบประมาณ
และแผนปรับปรุงงบประมาณประจํารอบ 6 
เดือน (8.1.7.1) 

 

องค์ประกอบท ี8 การเงนิและงบประมาณ 
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เกณฑการประเมิน   :     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.แผนกลยุทธทางการเงินและงบประมาณไมชัดเจน และ
ไมมีการบูรณาการกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

1. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและงบประมาณให
สอดคลองกับแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบั ติการ
ประจําป และระบุตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทาง
การเงินที่เปน Critical Success Factor เพื่อการ
ขับเคลื่อนแผน     กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ใหสามารถนําไปสูการประเมินแผนกลยุทธ
ทางการเงินได 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ  ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะสั้นและระยะยาว 
ที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหดําเนินการได  
แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และประเมินความตองการทรัพยากร 
ที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุน
ที่ตองการใช ใหเห็นอยางชัดเจน 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมลู 
8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.2.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.3.1 ตารางสรุปแผนงบประมาณประจําป คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.5.1 ตารางสรุปการใชจายงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

8.1.6.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาการจัดการ 
8.1.7.1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยสมใจ  เภาดวง, อาจารยมาลินี  นาคใหญ,  

          นางสาวสรอยมณี  เดชะ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  : 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน  ต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ 
โดยกําหนดเปนข้ันตอน (9.1.1.1 คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา)  จากน้ันมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองทุกปการศึกษา (9.1.1.2 
รายงานการประเมินตนเอง) และมีการแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกตัวองคประกอบ  (9.1.1.3 คําสั่งแตง ต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา Sar ฯ) 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายและ
ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
องคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.1.2. 1คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทํา Sar ฯ )มีการแตงต้ังคณะกรรมการที่
ประกอบไปดวย ผูใชบัณฑิตและนักศึกษารวม
เ ป น ก ร ร ม ก า ร ( 9 . 1 . 2 . 2  คํ า สั่ ง แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ) 
และมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
โปรแกรมวิชาและคณะ (9.1.2.3 คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ) 

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดตัวบงช้ี
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ “จิตอาสา พัฒนา
ทองถ่ิน” รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม  

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ต้ังแต 

องค์ประกอบท ี   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ

จัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต อสภาสถาบันและสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

การควบคุม  ติดตามการดําเนินงานและประเมิน
คุณภาพโดยกําหนดไวในโครงการ ตาง ๆ  มีการ
ระบุกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไวในโครงการที่
จัดเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกโครงการตามปฏิทิน 
(9.1.4.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ)  และไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอตอมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา  
(9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง)   มีการนํา
ผลการประเมินไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (9.1.4.3 Improvement plan) 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัว
บงช้ี 

คณะวิทยาการจัดการได นําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในมาปรับปรุงการทํางาน
โดยนําผลการประเมินรอบปที่แลวมาประชุมเพื่อ
ปรับปรุงการทํางานในคณะโดย (9.1.5.1 
improvement plan) และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2555 
(9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเอง) 

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

มี website ที่สามารถนําเสนอขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ ถูกตอง เปน
ปจจุบันทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถ
ใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล โปรแกรมวิชา และ
ค ณ ะ ฯ  โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ป ที่
http://msc.npru.ac.th/ (9.1.6.1 หนาเว็บไซต
คณะวิทยาการจัดการ) 

7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู ใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการไดใหความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีจะสรางให เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงมีการจัดโครงการอบรมความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษา ศิษยเกา 
ผูสนใจท่ัวไป และ ผูใชบัณฑิต (9.1.7.1 โครงการ
อบรมความรูระบบประกันคุณภาพ ฯ) 

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสรางเครือขายผูนํา
นักศึกษา เ พ่ือให นักศึกษาสราง เครือขายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติรวมกันใน
ดานประกันคุณภาพ (9.1.8.1 โครงการอบรมความรู 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  ระบบประกันคุณภาพ ฯ) 

9 มีแนวปฏิบั ติที่ ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

- 
 
 

 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ    
4 หรือ 5 หรือ 6 

ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ....8... ขอ .........4......คะแนน  บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
  
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
             - 
รายการหลกัฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
9.1.1.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.1.2 เลมรายงานการประเมินตนเอง (sar12) คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว

บงช้ีคณะวิทยาการจัดการ(คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ  ที่ 
14/2556) 

คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.2.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงช้ีคณะวิทยาการจัดการ(คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ  ที่ 
14/2556) 

คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.2.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.2.3 คําสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับโปรแกรมวิชาและคณะ (คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ  ที่  

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
 27/2556)  

9.1.4.1 ปฏิทินการจัดโครงการของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง(sar12) คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.4.3 Improvement plan คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.5.1 Improvement plan คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.6.1 หนา website http.//msc.npru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.7.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาและ

สรางเครือขายผูนํานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.8.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สรางเครือขายผูนํานักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 15   : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยสมใจ  เภาดวง, อาจารยมาลินี  นาคใหญ,  
                                        นางสาวสรอยมณี  เดชะ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตนสังกัด 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา และมี
การจัดคณะกรรมการรับผิดชอบในแตละองคประกอบ โดยคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2554 ไดคะแนน 4.44 คะแนน ( 9 องคประกอบ) 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
4.50 คะแนน ....4.44.......คะแนน .....4.44..... คะแนน    บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

15.1.1.1 ผลการประเมินรายงานการประเมนิตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 2554 คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.1    :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารยณัฐวรรณ  สมรรคจันทร 
  อาจารยภาวนา  บํารุงสุข 
เกณฑมาตรฐาน   :  

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

คณะวิทยาการจัดการมีแผนพัฒนาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  (3D) โดยกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (10.1.1.1) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยทํา
คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี  
(10.1.1.2) 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติด 

คณะฯ มีการจัดการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (10.1.2.1)  มีการจัด
กิจกรรมดานประชาธิปไตยโดยสงเสริมใหนักศึกษา
เลือกต้ังหัวหนาหอง  คณะกรรมการบริหารหอง  
(10.1.2.2) ดานคุณธรรม จริยธรรม คณะจัดโครงการ
ผูใหยอมเปนที่รักข้ึนเพื่อใหนักศึกษา คณาจารย ศิษย
เกา และพุทธศาสนิกชนมารวมทําบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี   (10.1.2.3)  ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติด  คณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัยจัดกีฬาเฟรชช่ีเพื่อ
ตานภัยยาเสพติด (10.1.2.4) แตละโปรแกรมวิชามี
การจัดโครงการบายศรีและแขง ขันกีฬาภายใน
โปรแกรมเพื่อตานภัยยาเสพติด(10.1.2.5) และคณะมี
บริเวณลานกิจกรรมเพื่อตานยาเสพติดเปนลานกวาง
เพื่อใหนักศึกษาทุกโปรแกรม ทุกช้ันปมาใชจัดกิจกรรม 
ตาง ๆ เชน ซอมเชียรลีดเดอร  จัดกิจกรรมบายศรีฯ  
จัดทําบุญตักบาตร จัดกิจกรรมบายเนียร (10.1.2.6) 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
องคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพือ่การพฒันา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

คณะฯ มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาของคณะ ใหมีองคความรู และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยาง
มีคุณภาพ โดยไดจัดโครงการอบรมความรูดานประกัน
คุณภาพการศึกษาและแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

องค์ประกอบท ี  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  ดี ( D)” 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
(3D) ใหคณาจารย  บุคลากรของคณะฯ และบุคคลอื่น 
ๆ ที่สนใจ  (10.1.3.1) และสงเสริมใหคณาจารยเขา
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
(10.1.3.2) 

4. ใหความรวมมือกบัทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะฯ ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยการสง
นักศึกษาและบุคลากรเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
เ กี่ ย วข อ งกับการ ดํ า เ นินง านนโยบาย คุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) เชน ใหอาจารยเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาจัด (10.1.4.1)  สง
บุคลากรเปนกรรมการในกิจกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการของมหาวิทยาลัย (10.1.4.2) ใหอาจารยไป
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 3 ดี (10.1.4.3) 
 

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

คณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดีไดกํากับ  ติดตามให
ทุกโปรแกรมวิชา และคณะฯ พัฒนาและสงเสริมให
การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) โดยแตงต้ังเปนคําสั่งใหอาจารยในคณะฯ เปนผู
กํากับดวย (10.1.5.1) โดยใหทุกโปรแกรมวิชาสงเสริม
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 3 ดี (3D) ที่คณะฯ จัด 
เชน เข าร วมทําบุญตักบาตรทุก วันพฤหัสบดีใน
โครงการผูใหยอมเปนที่รักเพื่อสงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรม (10.1.5.2) เขารวมโครงการอบรมความรู
ดานประกันคุณภาพการศึกษา(10.1.5.3) สงเสริมใหมี
นายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการเปนผูนําในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาดวยตนเอง (10.1.5.4) 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

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

คณะฯ จะสงเสริมใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) เพิ่มและหลากหลายข้ึน 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

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

10.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  

คณะวิทยาการจัดการ 

10.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังผูรบัผิดชอบดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี   คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.2.1 คูมือนักศึกษา อาจารยผองใส สินธุสกุล 
10.1.2.2 ภาพกิจกรรมการเลือกหัวหนาหอง อาจารยผองใส สินธุสกุล 

อาจารยณัฐวรรณ   สมัครจนัทร 
10.1.2.3 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา 
10.1.2.4 ภาพกีฬาเฟรชช่ี 

ปฏิทินจัดกจิกรรมกองพัฒนานักศึกษา 
กองพฒันานักศึกษา 

10.1.2.5 โครงการบายศรีฯ และแขงขันกีฬาโปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
โครงการบายศรีฯ และแขงขันกีฬาโปรแกรมโลจสิติกส 

อาจารยจันจริาภรณ  ปานยินดี 
อาจารยสมพล  สขุเจริญพงษ 
อาจารยณัฐวรรณ   สมัครจนัทร 

10.1.2.6 ภาพลานกิจกรรมตานยาเสพติด อาจารยผองใส สินธุสกุล 
10.1.3.1 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 
อาจารยสมใจ  เภาดวง 

10.1.3.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารยผองใส  สนิธุสกลุ 
10.1.4.1 -ปฏิทินการจัดกิจกรรมของกองพฒันานักศึกษา 

-ภาพกิจกรรมวันไหวคร ู
อาจารยผองใส  สนิธุสกลุ 

10.1.4.2 -คําสั่งใหบุคลากรไปเปนกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง คุณสุวรรณี  วิชัยคําจร 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.1.4.3 -หนังสือเชิญไปเปนวิทยากร อาจารยผองใส  สนิธุสกลุ 
10.1.5.1 -คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 3 ดี คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.5.2 -โครงการผูใหยอมเปนทีร่ัก อาจารยจันทนา พงศสทิธิกาญจนา 
10.1.5.3 -โครงการอบรมการสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
อาจารยภาวนา  บํารุงสุข 

10.1.5.4 -รายช่ือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา อาจารยภาวนา  บํารุงสุข 
 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด 

 พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ, อาจารยณัฐวรรณ  สมรรคจันทร 
  อาจารยภาวนา  บํารุงสุข 
เกณฑการประเมิน  :   

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

ดาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 1    (10.2.5.1) 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย 

10   (10.2.5.2) 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทกุชนิด 

2   (10.2.5.3) 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 3 ดาน มีการดําเนินการ 3 ดาน 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

คณะมีกิจกรรมสงเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ครบทั้ง 3  ดานและหลากหลาย 

คณะวิทยาการควรจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  ใหเพิ่มมากข้ึนและตอเน่ืองทุกป 

 



หนา 133 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.2.5.1 1.  การเลือกต้ังคณะกรรมการบรหิารหมูเรียน อาจารยณัฐวรรณ  สมัครจันทร 

อาจารยผองใส   สินธุสกุล 
10.2.5.2 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรม   

  เพื่อพัฒนานักศึกษา  
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสร 
  นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ     
3.โครงการผูใหยอมเปนที่รัก   
4. ภาพถายวันไหวคร ู  
6. โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งวันพอและวันแม 
7. โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ   
8. โครงการบายศรีสูขวัญ     
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรม 
  เพื่อพัฒนานักศึกษา(ช้ันป 1)   
10. โครงการคายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ 
  กิจกรรมโลจิสติกสชุมชนสัมพันธ    

อาจารยจันทนา พงษสิทธิกาญจนา 
อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทร
พงษ 
อาจารยภาวนา  บํารุงสุข 
 
อาจารยจันทนา พงษสิทธิกาญจนา 
อาจารยผองใส   สินธุสกุล 
อาจารยจันทนา พงษสิทธิกาญจนา 
อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทร
พงษ 
อาจารยณัฐวรรณ  สมัครจันทร 
อาจารยจันทนา พงษสิทธิกาญจนา 
อาจารย ดร.หรรษา  คลายจันทร
พงษ 
อาจารยณัฐวรรณ  สมัครจันทร 
 

10.2.5.3 1. กีฬาเฟรชช่ีเพื่อตานภัยยาเสพติด 
2.  โครงการตอตานยาเสพติดนักศึกษา   

กองพฒันานักศึกษา/มหาวิทยาลยั 
อาจารยณัฐวรรณ  สมัครจันทร 
อาจารยจันจริาภรณ  ปานยินดี 
อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 
 

ตารางที่ 1 :  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ (ส.1) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
=บรรลุ 
=ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ที่  1.1 7 ขอ 8 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)   5 
ตัวบงชี้ 16.1 สมศ. 3 ขอ 4 ขอ (1, 2, 3,4)  4 
ตัวบงชี้ 16.2 สมศ. คาเฉล่ีย 3.00 996 4.33  4.33 

230 
ตัวบงชี้ 17 สมศ. 4 ขอ 2 ขอ  2 
ตัวบงชี้ที่  2.1 5 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5  
ตัวบงชี้ที่  2.2 รอยละ 12 28.57×5 รอยละ 28.57  4.76 

30 
ตัวบงชี้ที่  2.3 รอยละ 12 19.05×5 รอยละ 19.05  1.59 

60 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 5 ขอ 7 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  5 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 6 ขอ 7 ขอ  5 
ตัวบงชี้ที่  2.6 6 ขอ 7 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  5 
ตัวบงชี้ที่  2.7 5 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5 
ตัวบงชี้ที่  2.8 5 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5 
ตัวบงชี้ 1 สมศ. รอยละ 75 540x100 รอยละ 84.51  4.23 

639 
ตัวบงชี้ 2 สมศ. คาเฉล่ีย 4.00 961.40 รอยละ 4.18 

 
 4.18 

230 
ตัวบงชี้ 3 สมศ. รอยละ 10 1×100 4  0.8 

25 
ตัวบงชี้ 14 สมศ. ระดับ 5 194 รอยละ 3.08 

 
 2.57 

63 
ตัวบงชี้ที่  3.1 6 ขอ 7 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  5 
ตัวบงชี้ที่  3.2 6 ขอ 6 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6)  5 
ตัวบงชี้ที่  4.1 7 ขอ 6 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6)  4 

ตัวบงชี้ที่  4.2 5 ขอ 4 ขอ (1, 2, 3, 4)  4 
ตัวบงชี้ที่  4.3 20,000 บาท 4,224,939 69,262.30  5 

61 
ตัวบงชี้ที่ 5 สมศ. รอยละ 10 9.75×100 15.48  5 

63 
ตัวบงชี้ที่ 6 สมศ. รอยละ 10 12×100 19.05  5 

63 
ตัวบงชี้ที่ 7 สมศ. รอยละ 5 1.75×100 2.78  1.39 

63 
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ตัวบงชี้ที่  5.1 5 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5 
ตัวบงชี้ที่  5.2 5 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5 
ตัวบงชี้ที่ 8 สมศ. รอยละ 15 4×100 33.33  5 

12 
ตัวบงชี้ที่ 9 สมศ. 4 ขอ 2 ขอ   2 
ตัวบงชี้ที่ 18.1 สมศ. 4 ขอ 1 ขอ (1)  2 
ตัวบงชี้ที่ 18.2 สมศ. 4 ขอ 1 ขอ (1)  2 
ตัวบงชี้ที่  6.1 5 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5 
ตัวบงชี้ที่ 10 สมศ. 4 ขอ 4 ขอ (1, 2, 3, 4)  4 
ตัวบงชี้ที่ 11 สมศ. 4 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ 7 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  5 
ตัวบงชี้ที่ 7.2  4 ขอ 4 ขอ (1, 2, 3, 4)  4 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 ขอ 5 ขอ  5 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 5 ขอ 6 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6)  5 
ตัวบงชี้ที่ 13 สมศ. 3 คะแนน 3.98  3.98 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ 7 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  5 
ตัวบงชี้ที่  9.1 6 ขอ 8 ขอ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)  4 
ตัวบงชี้ที่ 15 สมศ. 4.50 คะแนน 4.11  4.11 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 5 ขอ 5 ขอ (1, 2, 3, 4, 5)  5 
ตัวบงชี้ที่ 10.2 3 ดาน 3 ดาน (1, 2, 3)  5 
 

หมายเหตุ..ผลการดําเนินงานที่เปนขอ ใหระบุดวยวาไดขออะไรบาง เชน ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ (1,3,4,5,6) 
 

ตารางที่ 2  :  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ของ สกอ.  

องคประกอบ
คุณภาพ 

สกอ. 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 2 4.54 การดําเนินงานระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 3 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 4 4.33 การดําเนินงานระดับดี  
องคประกอบที่ 5 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 6 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 7 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 8 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 9 4.00 การดําเนินงานระดับดี ไมนําตัวบงชี้ สมศ. 

ที่ 15 มาคํานวณ 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ 

4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก  
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ตารางที่ 3  :  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ของ สกอ.  สมศ. และ รัฐบาล 

องคประกอบคุณภาพ สกอ. สมศ. รัฐบาล รวมทุกตัวบงช้ี 

องคประกอบที่ 1 5.00 3.44  3.83 
องคประกอบที่ 2 4.54 2.95  4.01 
องคประกอบที่ 3 5.00 -  5.00 
องคประกอบที่ 4 4.33 3.72  4.03 
องคประกอบที่ 5 5.00 2.75  3.50 
องคประกอบที่ 6 5.00 4.50  4.67 
องคประกอบที่ 7 4.75 3.98  4.60 
องคประกอบที่ 8 5.00 -  5.00 
องคประกอบที่ 9 4.00 -  4.00 
องคประกอบที่ 10   5.00 5.00 

คะแนนทุกองคประกอบ 4.67 3.37 5.00 4.16 
ผลการประเมิน การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 
การดําเนินงาน
ระดับพอใช 

 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี
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ตารางที่ 4  :  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (ส.2) 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การ
ดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51–2.50 การ
ดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การ
ดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การ
ดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การ
ดําเนินงานระดับดีมาก 

  

องคประกอบที่ 1 - 5.00 3.44 3.83 การดําเนินงานระดับดี   

องคประกอบที่ 2 3.78 5.00 3.36 4.01 การดําเนินงานระดับดี   

องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 4 5.00 4.00 3.72 4.03 การดําเนินงานระดับดี   

องคประกอบที่ 5 - 5.00 2.75 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช   

องคประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องคประกอบที ่7 - 4.75 3.98 4.60 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

4.09 4.78 3.46 4.11 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช 
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ตารางที่ 5 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

  

มาตรฐานที่ 1 - - 3.55 3.55 การดําเนินงานระดับดี   

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.86 3.98 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข 4.09 4.89 3.29 4.12 การดําเนินงานระดับดี  ไมนําตัว
บงชี้ สมศ.
ที่15 มา
คํานวณ 

มาตรฐานที่ 3 - 4.00 3.72 3.83 การดําเนินงานระดับดี   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของ 
ทุกมาตรฐาน 

4.09 4.78 3.46 4.11 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินง

าน
ระดับด ี

การ
ดําเนินงา
นระดับดี

มาก 

การ
ดําเนินงา
นระดับ
พอใช 
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ตารางที่ 6 :  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

มุมมองดานการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

  

ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย 

- 5.00 3.15 3.94 การดําเนินงานระดับดี   

ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.78 3.89 4.46 การดําเนินงานระดับดี   ไมนําตัว
บงชี ้สมศ.
ที่15 มา
คํานวณ 

ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

3.18 4.00 3.43 3.51 การดําเนินงานระดับดี   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกมุมมอง 

4.09 4.78 3.46 4.11 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินง
านระดับ

ดี 

การ
ดําเนินง

าน
ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนินง

าน
ระดับ
พอใช 
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ตารางที่ 7 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมาย
เหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงาน
ระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับ
ดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับ
ดีมาก 

  

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา 

- - -       

(1)ดานกายภาพ 5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

 (2)ดานวิชาการ 3.18 5.00 2.57 3.99 การดําเนินงานระดับดี   

 (3)ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

 (4)ดานการบริหารจัดการ - 4.67 3.58 4.23 การดําเนินงานระดับดี ไมนําตัว
บงชี้ สม
ศ.ที่15 
มา
คํานวณ 

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- - -       

 (1)ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 3.55 4.17 การดําเนินงานระดับดี   

 (2)ดานการวิจัย 5.00 4.00 3.72 4.03 การดําเนินงานระดับดี   

 (3)ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

- 5.00 2.75 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช   

 (4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

4.09 4.78 3.46 4.11 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินง

าน
ระดับด ี

การ
ดําเนินง

าน
ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนินง

าน
ระดับ
พอใช 
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สรุปการสัมภาษณ 
 
ผูบริหาร 
 
ประเด็นการสัมภาษณคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1. ทานมีกลยุทธอยางไร ในการพัฒนาคณะใหบรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน 
                 -  มีกลยุทธในการพฒันาคณะ โดยผูบริหารเนนการสือ่สารพูดคุยแบบไมเปนทางการ แทนการ
สื่อสารหรือสั่งการดวยบันทกึขอความ มีการพูดคุยเพื่อสรางความเขาใจรวมกันภายในองคกร เพื่อใหองคกร
บรรลเุปาหมายของมหาวิทยาลัย  
                -  สรางแรงจงูใจ สวัสดิการใหแกบุคลากร 

2. สิ่งท่ีคณบดีตองการสื่อถึง มหาวิทยาลัย ผูบริหาร และอาจารย ใหดําเนินการ เพ่ือเกิดการ
พัฒนาตอคณะ คืออะไร 

     -   ตองการใหมหาวิทยาลัยปรับกระบวนการสือ่สารไปยังคณะ 
     -   ใหพนักงานสายสนับสนุนเรียนรูงานใหมากข้ึน  
     -   ใหอาจารยรวมมือกันปฏิบัติงานเพื่อองคกร 

 
ประเด็นการสัมภาษณรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1. เมื่อมีภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี ทานมีกระบวนการดําเนินการอยางไร  
     -  มีการพิจารณาวาใชการสื่อสารแบบไหน (ดวยวาจา หรือเปนลายลกัษณอักษร) 

         -  มีการคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน มีการวิเคราะหคน และเลอืกบุคลากรที่มีความเต็ม
ใจในการปฏิบัติงาน  

2. สิ่งท่ีรองคณบดีตองการสื่อถึง หรืออยากใหมหาวิทยาลยั  คณบดี และอาจารยดําเนินการ   เพ่ือ
เกิดการพัฒนาตอคณะ คืออะไร 

    -  มหาวิทยาลัย  :  ตองการใหมหาวิทยาลัย มปีฏิทินการดําเนินงาน ทีม่ีระบบ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานที่มีความชัดเจนดานงบประมาณ/แผนยุทธศาสตร และการใชเหตุผลในการปฏิบัติงาน 

    -  คณบดี  :   - 
    -  อาจารย  :  อาจารยมีความแตกตางทางแนวคิด อยากใหใชเหตุผลในการปฏิบัติงาน การมีวุฒิ

ภาวะของอาจารย 
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สรุปการสัมภาษณ 
 
อาจารย 
     

ปญหา แนวทางการแกไข 
1. อาจารยทีม่ีตําแหนงทางวิชาการมจีํานวนนอย 
เน่ืองจากไมมรีะบบพีเ่ลี้ยงที่ชวยเหลือดานการทํา
ผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน 

1. จัดระบบพีเ่ลี้ยงที่ชวยเหลือดานการทําผลงานทาง
วิชาการที่ชัดเจน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนนอย 2. เพิ่มจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่ชวยเหลือ
หรือลดภาระงานของอาจารย 

3. การบรหิารจัดการดานอุปกรณการเรียนการสอนไม
มีประสิทธิภาพ ทําใหอาจารยและนักศึกษาไมไดรบั
ความสะดวก เชน อุปกรณในหองเรียนไมครบทําให
ตองเบกิอุปกรณหลายอยาง 

3. จัดต้ังคณะกรรมการดูแลงานดานอุปกรณการเรียน
การสอน เพื่อประชุมหารือการใหบริการที่
ประสิทธิภาพ 

 
 
สรุปการสัมภาษณ 
 
นักศึกษาปจจุบัน 

 
ความพึงพอใจ ขอบกพรอง/ขอเสนอแนะ 

1.อาจารยมีความรูตามรายวิชาที่สอน 1.ระบบอินเตอรเน็ตมีการปรับปรงุบอย และหลุดบอย 

2.รายวิชาชีวิตจะเนนใหหาขอมูลจรงิ และอาจารยจะเปนที่
ปรึกษา 

2.นํ้าประปาไมไหล 

3.ระบบของหองสมุด ทําใหนักศึกษา สะดวกสบายมากกข้ึน 3.ที่จอดรถไมเพียงพอ 

4.การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลยัเปนประโยชนแกนักศึกษา 4.โรงอาหารไมเพียงพอ 

5.หองปฏิบัติการของคณะฯมีความพรอม สมบรูณ สามารถฝก
ประสบการณจริงได 

5.ลานกิจกรรมไมเพียงพอตอการจัดกจิกรรม 

6.คณะมีกิจกรรมเพือ่ชุมชนและสังคม 6.นักศึกษานํารถไปจอดตรงประตู 4 ทําใหการสญัจรไป
มาไมสะดวก 
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สรุปการสัมภาษณ 
 
ศิษยเกา 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
เน้ือหาในหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลมุสําหรบั
การนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

- 

ศิษยเกาไดงานทําตรงตามสาขา  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษ เนนการพูดและการฟง สอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษดานการพูดและการฟง

ในการสอนรายวิชาตางๆ 
 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหบุคลากรและ

นักศึกษา โดยเนนทักษะการพูดและการฟง 
  

 
 
สรุปการสัมภาษณ 
 
ผูใชบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คุณลักษณะของบัณฑิต มีความอดทน มีนํ้าใจ ตรงตอ
เวลา สูงาน ตามทีส่ถานประกอบการตองการ 

- 

  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
นักศึกษาขาดประสบการณการทํางาน จัดการฝกประสบการณการทํางานทุกรายวิชาและเนน

การปฏิบัติงานจริง 
บัณฑิตขาดทักษะการคิดและการตัดสินใจ ฝกทักษะการคิด การตัดสินใจและการนําเสนอ

สอดแทรกในการเรียนการสอนทกุรายวิชา ควรมีการ
ฝกปฏิบัติ 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
 
จุดแข็ง   

 1. บุคลากรมทีัศนคติที่ดีตอองคกร  ทําใหไดรับความรวมมอืในทุกกิจกรรมของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
 2. คณะมีการบรบัแผนใหสอดคลองกับบรบิทของสังคมไดอยางดี 
 3. คณะมีแนวคิดที่ดีในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ เชน แนวคิดการตรวจประเมินตามกลุม

วิชา 
 4. อาจารยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัย และมผีลงานตีพิมพจํานวนมาd 

 
แนวเสริมจุดแข็ง 
 สนับสนุนและสรางเครือขาววิจัยใหเพิ่มข้ึน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยมีคุณวุฒปิรญิญาเอกและตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาเกณฑ สกอ. 
2. ขาดการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ 

 
ขอเสนอแนะ 

1. เพิ่มการสนับสนุนใหอาจารยพฒันาคุณวุฒิปริญญาเอก  และขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. กําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะฯ 
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ภาคผนวก 
(ขอมูลพื้นฐาน คําสั่งแตงต้ัง และเอกสารอื่นๆ) 
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ขอมูลพืน้ฐาน 
 

  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ
ที่ 1 

    

  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 3 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี 3 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 

  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 

  - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

- 

  จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน 
ก 

- 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - 

  จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 

  จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรทีจั่ดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 3 

  - -ระดับอนุปริญญา - 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  - -ระดับปริญญาตร ี 3 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด - 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร
วิชาชีพทั้งหมด 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป) 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก  - 

  จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 4,902 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 4,828 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 74 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)   

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)   

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 63 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเทา 

  

  - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา  

- 

  - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา 

- 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา  

2.0 

  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

 28.57 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 51.0 

  - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

- 

  - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

51.0 

  - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

  

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 11.0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

- 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

2.0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

 9.0 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1.0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

- 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

1.0 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

  

  จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

- 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

- 

  - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

  

  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,902  

  - -ระดับอนุปริญญา   

  - -ระดับปริญญาตร ี 4,828  

  - -ระดับ ป.บัณฑิต   

  - -ระดับปริญญาโท  74 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

  - -ระดับปริญญาเอก   

  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา   

  จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

  

  ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

  

  ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

  ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ 
อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

  

  ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1)   

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา   

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว   

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา   

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร   

  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 

  

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.18 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF   

  จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด   

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทีผ่านการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
รวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

- 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง  

- 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

- 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 

  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ  

- 

  จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

- 

  จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซํ้ากับคานํา
หนักอ่ืนๆ) 

- 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับ
ในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตอง
ไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 

  - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรื
อ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 



หนา 153 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
 

  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทีเ่ผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

  - -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

- 

  จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษาน้ัน - 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 

  จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ ที่นอยกวา 3.51 

- 

  - -ระดับอนุปริญญา - 

  - -ระดับปริญญาตร ี - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - -ระดับปริญญาโท - 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - -ระดับปริญญาเอก - 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 หนา 154 
 

  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ
ที่ 684 

    

  ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.47 

  ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.71 

  ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 

องคประกอบ
ที่ 1,4,6 

    

  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

63 

  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัย 

63 

  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

  

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 69,262.00 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 69,262.00 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 4,113,500.00 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,113,500.00 

  จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 61 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 61 

  จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 61 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 61 

  จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 2 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2.0 

  จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 2 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

27 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับ
ในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับ
ที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

  จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับใน
คานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

- 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

23 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

- 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

- 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

  จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

4 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

  - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

  - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 

  จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 12 

  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - 

  จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 7 

  - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 7 

  - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ - 

  - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

- 

  - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกิน
รอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- 

องคประกอบ
ที่ 2,1,4 

    

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 18 
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  ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

 องคประกอ
บที่ 2,1,4 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน 

3 

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ
วิจัย 

1 

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย 

4 

องคประกอบ
ที่ 6,9,3 

    

  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํา
กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

3.62 

องคประกอบ
ที่ 5,8,5 

    

  คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.39  

  คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง 
(คะแนนเต็ม ๕) 

3.98  

องคประกอบ
ที่ 6,9,4 

    

  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

  

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - 

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - 

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - 

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

  ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 961.40  

  จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 230  

  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 
๕) 

4.18 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน 
และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 
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 ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ
ที่ 2 

    

  จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด 4,407.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง 482 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญ่ีปุน - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ 3,925.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย - 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียน
อ่ืนๆ 

- 

  จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) 

2,097.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เกาหลีที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาจีนกลางที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

276.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาญ่ีปุนที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
พมาที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาฟลิปโนที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มลายูทีกํ่าหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ลาวที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เวียดนามที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

1,821.00 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
อินโดนีเซียที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

  - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

องคประกอบ
ที่ 10 

    

  จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย 

1 

  จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

10 

  จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด 

2 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน ประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
 

 
คําสัง่มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ท่ี  329/2556 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  

             โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สาํนัก และสถาบันฯ  
………………………………………….. 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําปการศึกษา 
2555 ดังน้ี 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ  กาญจนสินธุ  กรรมการ 
3. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
4. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. อาจารยวีระศักดิ ์   ชื่นตา   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว   กรรมการ 
7. อาจารยธีระศักดิ ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
8. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
9. นายศักดิส์กุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
10. นางฉวีวรรณ   สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสขุเอ่ียม   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยชลดิา   ตระกูลสุนทร  กรรมการ 
3. อาจารยดร.อรุณรัตน  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย  กรรมการ 
5. อาจารยกมลพร   สวนทอง   กรรมการ 
6. อาจารยสุธิดา   ทิพยโส   กรรมการ 
7. อาจารยวนิดา   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยผาณิต   ลักษมีธนสาร  กรรมการ 
9. อาจารยธานิล   มวงพูล   กรรมการ 
10. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
11. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล    กรรมการ 
12. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการ 
13. นายธนพล   สุนทรกิดาการ  กรรมการ 
14. นางกรรณิกา   กลอมวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารยอุษา   พันธฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
4. อาจารยวรารัตน   สานนท   กรรมการ 
5. อาจารยปริพัส   ศรีสมบูรณ  กรรมการ 
6. อาจารยสุธินันท   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
7. นายอาทิตย   โพธ์ิเงินงาม   กรรมการ 
8. นางสาวภัคศภุร   กาญจนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล เรืองศรี   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.จักรพงษ   แกวขาว   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไกรุง   เฮงพระพรหม  กรรมการ 
7. อาจารย ดร.นิฏฐติา  เชิดช ู   กรรมการ 
8. อาจารยอุษณีย   ภักดีตระกูลวงศ  กรรมการ 
9. อาจารยกีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 
10. นางสาวศรัณยา   ลาภสงผล  กรรมการ 
11. นายอลงกรณ   รุผักชี    กรรมการ 
12. นางสาวอรุณี   เชื้อแกว   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
3. อาจารยศภุรัตน   ทัศนเจริญ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
5. อาจารยผาณิต   งามสัมฤทธ์ิ  กรรมการ 
6. ดร.สาโรจน   เพชรมณี   กรรมการ 
7. อาจารยสมเกียรต ิ  ชอเหมือน  กรรมการ 
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8. อาจารยวิโรจน   บัวงาม   กรรมการ 
9. นายภูมิศักดิ ์   อําคา    กรรมการ 
10. นางกรรณิกา   กลอมวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารยประภาพรรณ  เพียรชอบ  กรรมการ 
4. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
5. อาจารยสุขสวัสดิ ์   แซลิ่ม   กรรมการ 
6. อาจารยปถมาภรณ  ไทยโพธ์ิศรี  กรรมการ 
7. นายอาทิตย   โพธ์ิเงินงาม   กรรมการ 
8. นางชัชชญา   ทองเปลว  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยศิริชยั   โสภา   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ   กาญจนสินธุ  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว   กรรมการ 
4. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
5. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
6. นายชิตพงษ   คลอยอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยสมบตั ิ   หทัยรัตนานนท  ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญสุมน   สีเหลือง   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยไพศาล   สิมาเลาเตา   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
3. อาจารยบญุชะนะ   วาราชะนนท  กรรมการ 
4. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 
5. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
6. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
7. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
8. อาจารยสุพิชฌาย   จันทรเรือง  กรรมการ 
9. อาจารยโสภาพรรณ  สุวรรณสวาง  กรรมการ 
10. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล   กรรมการ 
11. นายบัณฑติ   ชัยชววุฒิ   กรรมการ 
12. นายชัยฤทธ์ิ   ประสิทธ์ิศีลสุข  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
3. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
4. อาจารยอุษา   พันธฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
5. อาจารยวรารัตน   สานนท   กรรมการ 
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6. อาจารยปริพัส   ศรีสมบูรณ  กรรมการ 
7. อาจารยสุธินันท   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
8. นายศักดิส์กุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
9. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
1. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.บรรณทัศน  สรอยระยา  กรรมการ 
3. อาจารยไกยสิทธ์ิ   อภิระติง   กรรมการ 
4. อาจารยศภุกฤษ   นาคปอมฉิน  กรรมการ 
5. อาจารยสุพิชฌาย   จันทรเรือง  กรรมการ 
6. อาจารยนภดล   ผูมีจรรยา  กรรมการ 
7. อาจารยสมเกียรต ิ  ชอเหมือน  กรรมการ 
8. อาจารยธานิล   มวงพูล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
1. อาจารย ดร.จักพงษ  แกวขาว   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสขุเอ่ียม  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
4. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  กรรมการ 
5. อาจารยธีระศักดิ ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.อรุณรัตน  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
7. อาจารยภคัศภุร   กาญจนกุล  กรรมการ 
8. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน  สุขรัตน   กรรมการ 
10. อาจารย ดร.กีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 
11. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
12. อาจารย ดร.วรินทร  ศรีปญญา  กรรมการ 
13. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
14. อาจารยศภุรัตน   ทัศนเจริญ  กรรมการ 
15. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 
16. อาจารย ดร.ญาณิกา  วัชรเทวินทรกุล  กรรมการ 
17. อาจารย ดร.เอกราชันย  ไชชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
1. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  ประธานกรรมการ  
2. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
3. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
5. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผาณิต   งามสัมฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกมลพร   สวนทอง   กรรมการ 
3. อาจารยเพ็ญพักตร  แกลวเดชศรี  กรรมการ 
4. อาจารยศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
5. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
6. อาจารยภารณี   นิลกรณ   กรรมการ 
7. อาจารยปรีชา   แจมวิถีเลศิ  กรรมการ 
8. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
10. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
3. อาจารยศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
4. อาจารยพุฒิยา   รัตนศิริวัฒน  กรรมการ 
5. อาจารยอุษา   พันฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
6. อาจารยวาริศา   เพชรธีรานนท  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 
3. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารยเพ็ญพักตร  แกวเดชศรี  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  กรรมการ 
5. อาจารยอุกฤษฏ   อําไพพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยประภาพรรณ  เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
5. อาจารยภารณี    นิลกรณ   กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
3. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
4. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
4. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
5. อาจารยพุฒิยา   รัตนศิริวัฒน  กรรมการ 
6. อาจารยเปรมสขุ   ใจภักด ี   กรรมการ 
7. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ  กาญจนสินธุ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเจษฎา   ปริตาโพธ์ิ  กรรมการ 
3. อาจารยอุมาพร   ปฏิพันธภูมิสกุล  กรรมการ 
4. อาจารยอดิสร   แกวภักด ี  กรรมการ 
5. อาจารยเฉลิมชนม   ตั้งวชิรพันธุ  กรรมการ 
6. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล   กรรมการ 
7. อาจารยบญัชา   หิรัญสงิห   กรรมการ 
8. อาจารยเสาวนีย   สันติวงศ   กรรมการ 
9. อาจารยขนิษฐา   แซลิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน  ฉิมะสังคนันท        ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสิริพงษ                     ไชยชนะ                กรรมการ 
3. อาจารยขวัญยุพา                   ศรีสวาง                 กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชยั          พงศสิทธิกาญจนา     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวัลลภา                        วิชะยะวงศ             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ดารินทร                โพธ์ิตัง้ธรรม           กรรมการ 
4. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
5. อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
6. อาจารยจุฑามาศ   ศรีชมภ ู   กรรมการ 
7. อาจารยหรรษา                        คลายจันทรพงษ       กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ                ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกิตติพงษ                      ภูพัฒนวิบลูย            กรรมการ 
3. อาจารยวิมลรัตน                       ศรีรัตนกุล                กรรมการ 
4. อาจารยสุประวีณ   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
5. อาจารยกสมล                          ชนะสุข                    กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. อาจารยสมใจ                           เภาดวง                    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชามญชุ                      เลิศวัฒนพรชัย         กรรมการ 
3. อาจารยสุทิศา                          ไพบูลยวัฒนกิจ        กรรมการ 
4. อาจารยดวงใจ                          คงคาหลวง              กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยไพโรจน                      รมบารมี                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัชชา                          ศิรินธนาธร             กรรมการ 
3. อาจารยสมพล   สุขเจริญพงษ  กรรมการ 
4. อาจารยพงษสันติ์                      ตันหยง                     กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยจันทนา              พงศสิทธิกาญจนา    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันจิราภรณ                   ปานยินด ี                 กรรมการ 
3. อาจารยชนะพงษ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
4. อาจารยชญาพรรธณ                  หาญสวัสดิ ์           กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน ฉิมะสังคนันท            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจีรวรรณ   นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.รมเกลา  ศิลธรรม   กรรมการ 
4. อาจารยอัฏศณี                          เพียรเจริญวงศ          กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน ฉิมะสังคนันท           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยบษุบงค   สุวรรณะ   กรรมการ 
3. อาจารยวีรกิจ                           อุฑารสกุล                กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยสมใจ   เภาดวง                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมาลินี                           นาคใหญ                 กรรมการ 
3. นางสาวสรอยมณี   เดชะ                    กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยผองใส                          สินธุสกุล     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐวรรณ   สมรรคจันทร                 กรรมการ 
3. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ                  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตยิา รุจิโชค   กรรมการ 
4. อาจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี  กรรมการ 
5. อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
6. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
7. อาจารยทิวาพร   ทรายเมืองปก  กรรมการ 
8. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ 
1. อาจารยสมพล   สุขเจริญพงษ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
3. อาจารยพันธิการ   วัฒนกุล   กรรมการ 
4. อาจารยจีรวรรณ   นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
5. อาจารยอัฏศณี   เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
6. อาจารยกิตติพงษ   ภูพัฒนวิบลูย  กรรมการ 
7. อาจารยมาลินี   นาคใหญ   กรรมการ 
8. อาจารยกสมล   ชนะสุข   กรรมการ 
9. อาจารยขวัญยุพา   ศรีสวาง   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การเงินและการธนาคาร) 

1. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยศักดิช์ัย  สหกุลบุญญรักษ  กรรมการ 
5. อาจารยนุสรา   เจนลาภวัฒนกุล  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ฉตัรประมนต  ภูติจันทร   กรรมการ 
7. อาจารย ดร.รมเกลา  ศิลธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี 

1. อาจารยพิมพนารา   พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ปาริชาต ิ  ขําเรือง   กรรมการ 
4. อาจารยวีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 
5. อาจารยสุทิศา   ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
6. อาจารยสมใจ   เภาดวง   กรรมการ 
7. อาจารยไพโรจน   รมบารมี   กรรมการ 
8. อาจารยบษุบงค   สุวรรณะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจุฑามาศ   ศรีชมภ ู   กรรมการ 
3. อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินด ี  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส 

1. อาจารยศานต ิ   ดิฐสถาพรเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สุเมธี   วงศศักดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยธนาณัต ิ   กลาหาญ   กรรมการ 
4. อาจารยณัฐวรรณ   สมรรคจันทร  กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย   พงศสิทธิกาญจนา  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี  แกวมณี   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ไพรัช   มากกาญจนกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิริ   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิตัง้ธรรม  กรรมการ 
6. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
7. อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยพงษสันติ ์   ตันหยง   กรรมการ 
9. อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
10. อาจารยพงศสฎา   เฉลิมกลิ่น   กรรมการ 
11. อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ  กรรมการ 
12. อาจารยผองใส   สินธุสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
1. อาจารยวัลลภา   วิชะยะวงศ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวิมลรัตน   ศรีรัตกูล   กรรมการ 
3. อาจารยสุประวีณ   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
4. อาจารยธนพล   ฐานาริยชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การตลาด)  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยชญาพรรธณ  หาญสวัสดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ   กรรมการ 
4. อาจารยพิชามญชุ   เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 

   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธัชวรรธน      หนูแกว   กรรมการ 
3. อาจารยพิบูลย   มังกร                 กรรมการ 
4. อาจารยสาวิตรี   ตนสาลี               กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว             กรรมการ 
3. อาจารยธารา   จันทรอนุ            กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห            กรรมการ 
3. อาจารยพรรณระพี                     บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกนกเนตร    วรวงษ   กรรมการ 
3. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ         กรรมการ 
4. อาจารยปยนาถ   อ่ิมดี               กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเกงกาจ                         ตนทองคาํ         กรรมการ 
3. อาจารยพิมพชนก                       มูลมิตร   กรรมการ 
4. อาจารยพิสฐิ                       สุขสกล                   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยญาณภัทร                      ยอดแกว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวงศระวิทย                     นอมนําทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารยวรชิน   ม่ังคัง่   กรรมการ 
4. อาจารยสมโชค   เนียมไธสง  กรรมการ 
5. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน        กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ           กรรมการ 
3. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร                   กรรมการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฏนภา   โพธ์ิเรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน             กรรมการ 
4. อาจารยถิรนันท   ประทุม                กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฏนภา   โพธ์ิเรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยกรรณิการ   สุวรรณศรี                 กรรมการ 
4. อาจารยจิรศภุา   ปลองทอง                    กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล             กรรมการ       
3. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร                  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตร 
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว   กรรมการ 
3. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
4. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
5. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ 
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6. อาจารยสมปอง   มิสสิตะ   กรรมการ 
7. อาจารยถีรนันท   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
8. อาจารยธีระพงษ   นพเกา   กรรมการ 
9. อาจารยธารา   จันทรอนุ   กรรมการและเลขานุการ 

   
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 

1. อาจารย ดร.มนูญ   จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.วัฒนา   อัคคพานิช  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
5. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
6. อาจารยกรรณิการ   สุวรณศรี   กรรมการ 
7. อาจารยธิดารัตน   สืบญาต ิ   กรรมการ 
8. อาจารยนภ ู   วงศพันธุ   กรรมการ 
9. อาจารยสมยศ   สืบจากด ี  กรรมการ 
10. อาจารยธนปพน   ภูสุวรรณ   กรรมการ 
11. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
1. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
3. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
4. อาจารยสัมฤทธ์ิ   ทองสิมา   กรรมการ 
5. อาจารยนภวรรณ   โชติกะมงคล  กรรมการ 
6. อาจารยเชดิศักดิ ์   ชื่นตา   กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
8. อาจารยปราณี   สีนาค   กรรมการ 
9. อาจารยกนกเนตร   วรวงษ   กรรมการ 
10. อาจารยอินทรธีรา   ปชชา   กรรมการ 
11. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
12. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
13. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
14. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
15. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
16. อาจารยลลนา   ปฐมชยัวัฒน  กรรมการ 
17. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
18. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
19. อาจารยจันทรา   พรมปาน   กรรมการ 
20. อาจารยเนตรนภา   สวยส ี   กรรมการ 
21. อาจารยกุสุมา   พิทักษวงศ  กรรมการ 
22. อาจารยเบญจวรรณ  เปลงขํา   กรรมการ 
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23. นางสาวฐิติมา   สะอาดชูชม  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
1. อาจารยสนธยา   โจมกัน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฎนภา   โพธ์ิเรือง   กรรมการ 
3. อาจารยนเรศ   ชูดวง   กรรมการ 
4. อาจารยพงษบวร   ประสูตรแสงจันทร  กรรมการ 
5. อาจารยธีรศักดิ ์   ลีละพัฒนา  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ปยะพร  ตันณีกุล   กรรมการ 
7. อาจารยอุมาพร   สิทธิบูรณาญา  กรรมการ 
8. อาจารยฉลองบูรณ  เพ็งลํา   กรรมการ 
9. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

1. อาจารยจิรศภุา   ปลองทอง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวรรษมน   เพียรเสมอ  กรรมการ 
4. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการ 
5. อาจารยปทิตตา   พูพะเนียด  กรรมการ 
6. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ   กรรมการ 
7. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
8. อาจารยจินตนา   เหลือลน   กรรมการ 
9. อาจารยเตือนใจ   คดด ี   กรรมการ 
10. อาจารยปรีชา   เสือพิทักษ  กรรมการ 
11. อาจารยธงชัย   แซเจ่ีย   กรรมการ 
12. อาจารยนงนุช   ยังรอด   กรรมการ 
13. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการและเลขานุการ 

  

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตร ี
1. อาจารยการุณย   ดานประดษิฐ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชยั กงตาล   กรรมการ 
3. อาจารยวรชิน   ม่ังคัง่   กรรมการ 
4. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
5. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
6. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
7. อาจารยสรายุทธ   โชติรัตน   กรรมการ 
8. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
9. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
1. อาจารย ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   กรรมการ 
3. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
4. อาจารยอารีรัตน   ฟกเย็น   กรรมการ 
5. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
6. อาจารยพิมพชนก   มูลมิตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
1. อาจารยปยะวรรณ   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิบูลย   มังกร                       กรรมการ  
3. อาจารยวัชรพล   หงสทอง   กรรมการ 
4. อาจารยสหะ   พุกศิริวงศชัย  กรรมการ 
5. อาจารยนพรัตน   กุมภะ   กรรมการ 
6. อาจารยสมโชค   เนียนไธสงค  กรรมการ 
7. อาจารยอลงกรณ   ศุภเอม   กรรมการ 
8. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.วิรัตน   ปนแกว   กรรมการ 
10. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคาํ  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา 
1. อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมนตรี   วิวาหสุข   กรรมการ 
3. อาจารยวรากรณ   พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
4. อาจารยญาณภัทร   ยอดแกว   กรรมการ 
5. อาจารยพิสฐิ   สุขสกุล   กรรมการ 
6. อาจารยเศรษฐพงษ  ปุจฉาการ  กรรมการ 
7. อาจารยยศพงษ   วรรชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยปญญา   รุงเรือง   กรรมการ 
9. อาจารยธิตพิงศ   มีทอง   กรรมการ 
10. อาจารยวัลล ี   นวลหอม   กรรมการ 
11. อาจารยจิตรภณ   สุนทร   กรรมการ 
12. อาจารยกนกอร   สวางศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
1. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สมชาย    ลักขณานุรักษ  กรรมการ  
3. อาจารยธงชัย        ศรีเมือง   กรรมการ 
4. อาจารยพีรพัฒน   พันศิริ   กรรมการ 
5. อาจารยศานติกร   พินยงค   กรรมการ 
6. อาจารยปยนาถ   อ่ิมด ี   กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
1. อาจารยสาวิตรี   ตนสารี   ประธานกรรมการ 
2. Ajarn Liu    Fuchao   กรรมการ  
3. Ajarn Li    Xiaoxiao  กรรมการ 
4. Ajarn Yu   Xiaoyan   กรรมการ 
5. Ajarn Yang    Yue   กรรมการ 
6. Ajarn Wang   Guan   กรรมการ 
7. Ajarn Han   Ying   กรรมการ 
8. อาจารยอัมพร   วรานนทวนิช  กรรมการและเลขานุการ 

 

 กรรมการศูนยภาษา 
1. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
3. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
4. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
5. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
6. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
7. นางสาวสิริพร   พวงสําล ี  กรรมการ 
8. นายสุเมธา   บานพร้ิง   กรรมการ 
9. นางสาวสินีนาถ   พูลเพ่ิมพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะครุศาสตร 

กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  กรรมการ 
3. อาจารยพนม   จองเฉลิมชัย  กรรมการและเลขานุการ  

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยวิรัต ิ   เนตรสวาง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเอกชยั   ไวยโสภ ี   กรรมการ 
3. อาจารยจํารัส   อินทลาภาพร  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอํานวย   สอ้ิงทอง   กรรมการ 
3. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนสมุทร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จิติรัตน  แสงเลิศอุทัย  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ   ประธานกรรมการ 
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2. อาจารยนรีภัทร   ผิวพอใช   กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. อาจารยอํานวย   สอ้ิงทอง    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการ 
3. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

1. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชญาภา   ยืนยาว   กรรมการ 
3. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยปวรา   ชูสังข   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกษรา   จูทอง   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยปวีณา   ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอํานวย   สะอ้ิงทอง  กรรมการ 
3. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

1. อาจารรยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวด ี  ศรีเอ่ียมสะอาด  กรรมการ 
4. อาจารยเทพยพงษ   เศษคึมบง  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

 
 กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา 

1. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุชาต ิ  นพคุณ   กรรมการ 
3. อาจารยวินัย    นุชพิทักษ  กรรมการ 
4. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม   กรรมการ 
5. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
6. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
7. อาจารยอํานวย   สะอ้ิงทอง  กรรมการ 
8. อาจารยเกษม   สุขสมบูรณ  กรรมการ 
9. อาจารยอรรถกร   เวชการ   กรรมการ 
10. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต  ดานประดษิฐ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยรัฐดาว  พิศาลพงศ  กรรมการ 
5. อาจารยปวรา   ชูสังข   กรรมการ 
6. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 
7. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมกาและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยวันเพ็ญ   แวววีรคุปต  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยฐติิวัลย  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 
3. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดษิฐ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกรวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 
3. อาจารยวชรีกร   สุวรรณมณี  กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคมผูกํากับดูแลและประสานงาน) 
1. อาจารยเอมวด ี   เกียรตศิิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเรียม   นมรักษ   กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 
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2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยวิไล   ตาปะส ี   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยวันเพ็ญ   แวววีรคุปต  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยฐติิวัลย  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 
3. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผูชวยศาสตรจารยพจนีย  กงตาล   ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการ 
3. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รองศาสตราจารยเบญจรัตน  สีทองสุก   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนารีรัตน   เทียมเมือง  กรรมการ 
3. อาจารยเสวี   เหลือบุญช ู  กรรมการ 
4. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. นายอํานาจ   ชางเขียว   กรรมการ 
6. นางสาวสุรีรัตน   คลายสถาพร  กรรมการ 
7. นางสาวสุรีพันธ   ผลเจริญ   กรรมการ 
8. นางสาวเรณุกา   ปรีชานุกูล  กรรมการ 
9. นางสาวก่ิงดาว   ฮ่ัวจันทร   กรรการ 
10. นางสาวลดัดา   บุญเปลี่ยนพล  กรรมการ 
11. นางเอมรัศม   เอ่ียมพิทักษพร  กรรมการ 
12. นายสถาพร   บัวรัตน   กรรมการ 
13. นายสุกกิต ิ   มุสิราช   กรรมการ 
14. นายเทพฤทธ์ิ   ตั้งฤทัยวานิชย  กรรมการ 
15. นายธนกร   โพธิยาลยั  กรรมการ 
16. นางรัตนาวด ี   แพรอัต   กรรมการ 
17. นางสมรัก   เปลงเจริญศิริชัย  กรรมการและเลขานุการ 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย ดร.สุพจน   เฮงพระพรหม  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
5. นางสาววรวรรณ   ตันสกุล   กรรมการ 
6. นายวิรชา   วิรัชกุล   กรรมการ 
7. นางสาวยุวพรรณ   ผึ้งทอง   กรรมการ 
8. นางสาววิศนี   จินดารัตน  กรรมการ 
9. นายประวิทย   คนเท่ียง   กรรมการ 
10. นางสาวหน่ึงฤทัย   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
11. อาจารยรุจิราวด ี   ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวนาฎถยา   แดงเย็น   ผูชวยเลขานุการ 
 

สํานักงานอธิการบดี 
1. รองศาสตราจารยโสรัจน  กายบริบูรณ  ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนา   จันทนากร  กรรมการ 
3. อาจารยชชูีพ   คงมีชนม   กรรมการ 
4. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 
5. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 
6. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชยั  กรรมการ 
7. นางสาวนันนภัส   ประสพสุข  กรรมการ 
8. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 
9. นางสาวธนวันต   มนคล้ํา   กรรมการ 
10. นายนครชัย   มุสิกุล   กรรมการ 
11. นายเอนก   ลลิตวสภุิญโญ  กรรมการ 
12. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
13. นางสาวสุวรรณา   บอยกระโทก  กรรมการ 
14. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 
15. นางสาวศิริกันยา   ถมทองคาํ  กรรมการ 
16. นางสาวยุวด ี   รวนลอย   กรรมการ 
17. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการ 
18. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สุเมธี   วงศศักดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยอภินันท     จุนกรณ   กรรมการ 
4. นางสาวเอ้ือมพร   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
5. นายจิรันดร   บูฮวดใช   กรรมการ 
6. นางสาวพิมลวรรณ  แซเหลีย่ว  กรรมการ 
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7. นางสาวสิริรัตน   เหลาสิม   กรรมการ 
8. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง   กรรมการ 
9. นางสาวนุชจรี    สามงามอินทร  กรรมการ 
10. นางสาวแสงดาว   นาคปาน   กรรมการ 
11. นายวิฑูรย    กลอกระโทก  กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอด
คลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 

2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
4. เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการ

ติดตามและประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ

มหาวิทยาลัยปการศึกษาละ ๒ คร้ัง  
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
   สั่ง      ณ      วันท่ี         28      กุมภาพันธ      พ.ศ.      2556 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ) 
รองอธิการบด ี ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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        คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
      ที่      14     / 2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา SAR และรบัการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 

 ------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ สํานัก และสถาบันฯ ประจําปการศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 น้ัน เพื่อ 
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ 
มีคุณภาพ พรอมรับการตรวจประเมิน จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา SAR และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ โดยแบงตามองคประกอบการประเมิน ดังตอไปน้ี 
   

องคประกอบ กรรมการผูรับผิดชอบในการจัดทํา SAR และรับการตรวจประเมิน 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสิริพงศ                    ไชยชนะ                   กรรมการ 
3. อาจารยขวัญยุพา                  ศรีสวาง                   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย    พงศสิทธิกาญจนา        ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวัลลภา                    วิชะยะวงศ                 กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ดารินทร             โพธ์ิตั้งธรรม                กรรมการ 
4. อาจารยวีรศักดิ์                    นาชัยด ี                    กรรมการ 
5. อาจารยณัฐชามญฑ               ศรีจําเริญรัตนา            กรรมการ 
6. อาจารยจุฑามาส                  ศรีชมภ ู                    กรรมการ 
7. อาจารยหรรษา                    คลายจันทรพงษ           กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 

1. อาจารยภาวนา                    บํารุงสุข                    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกิตติพงษ                 ภูพัฒนวิบูลย               กรรมการ 
3. อาจารย ดร.มาริษา               สุจิตวนิช                    กรรมการ 
4. อาจารยวิมลรัตน                  ศรีรัตนกุล                  กรรมการ 
5. อาจารยสุประวีณ                  ศิรินุกุลวัฒนา             กรรมการ 
6. อาจารยกสมล                     ชนะสุข                      กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 1. อาจารยสมใจ                      เภาดวง                     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชามญชุ                 เลิศวัฒนพรชัย             กรรมการ 
3. อาจารยสุทิศา                     ไพบูลยวัฒนกิจ             กรรมการ 
4. อาจารยดวงใจ                     คงคาหลวง                  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

1. อาจารยไพโรจน                  รมบารมี                      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัชชา                    ศิรินธนาธร                   กรรมการ 
3. อาจารยสมพล                    สุขเจริญพงษ                 กรรมการ 
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4. อาจารยพงษสันติ์                 ตันหยง                       กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. อาจารยจันทนา                  พงศสิทธิกาญจนา            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันจิราภรณ             ปานยินดี                       กรรมการ 
3. อาจารยชนพงษ                  อาภรณพิศาล                  กรรมการ 
4. อาจารยชญาพรรธณ             หาญสวัสดิ์                     กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท           ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี   อินทนจันทน            กรรมการ 
3. อาจารยจีรวรรณ                   นกเอ้ียงทอง             กรรมการ 
4. อาจารย ดร.รมเกลา               ศิลธรรม                  กรรมการ 
5. อาจารยอัฏศณี                     เพียรเจริญวงศ           กรรมการและเลขานุการ  

องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยบุษบงค                    สุวรรณะ                  กรรมการ 
3. อาจารยวีรกิจ                       อุฑารสกุล                กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1. อาจารยสมใจ                       เภาดวง                   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมาลินี                    นาคใหญ                 กรรมการ 
3. นางสาวสรอยมณี                   เดชะ                     กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบที่ 10 นโยบาย
รัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยผองใส                      สินธุสกุล                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐวรรณ                   สมรรคจันทร            กรรมการ 
3. อาจารยภาวนา                      บํารุงสุข                  กรรมการและเลขานุการ 

 
สั่ง    ณ    วันที่      7       มีนาคม  พ.ศ.  2556 

 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสงัคนันท) 
         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 


