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คาํนํา 
 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ�มเติม ( ฉบบัที� 2 ) พ.ศ. 2545 
กาํหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาที�มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  และกาํหนดให้
สถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา     ดงันั3น   คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใช้ในการบริหารจดัการและ
ปฏิบติังาน ตั3งแต่ ปีการศึกษา 2540   มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเองอยา่งต่อเนื�องทุกปีการศึกษา 
และ ปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   ตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตวับ่งชี3 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื�อการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ 
             รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาการจดัการ  จดัทาํสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในอยา่งเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั3งแต่วนัที�  1   มิถุนายน  2551   ถึงวนัที� 31 
พฤษภาคม  2552   เป็นรายงานที�เสนอขอ้มูลจาํนวน  9  องคป์ระกอบ 75  ตวับ่งชี3   ไดแ้ก่   องคป์ระกอบ
ที� 1 ปรัชญา  ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ   องค์ประกอบที�  2  การเรียนการสอน   
องค์ประกอบที�   3   กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา         องค์ประกอบที�  4  การวิจยั    องค์ประกอบที� 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม   องคป์ระกอบที� 6  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม    องคป์ระกอบที� 7  การ
บริหารและการจดัการ     องค์ประกอบที�  8  การเงินและงบประมาณ และองคป์ระกอบที� 9  ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ    โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี3     ระดบั  ≤  1.50 =  การดาํเนินงานของคณะยงั
ไม่ไดคุ้ณภาพ  ระดบั 1.51-2.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้   ระดบั 2.01-2.50 = 
การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดี   ระดบั 2.51-3.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพใน
ระดบัดีมาก 
  การประเมินคุณภาพภายในประจาํปีการศึกษา 2551  จะเป็นการส่งเสริมให้คณะวิทยาการ
จดัการ  นาํผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาคุณภาพของผลผลิตในการจดัการศึกษาและเพื�อปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานตามพนัธกิจของคณะอยา่งต่อเนื�องต่อไป 
 
 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์   ฉิมะสังคนนัท)์ 
                      คณบดี คณะวทิยาการจดัการ 
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ส่วนที� 1   

ข้อมูลเบื�องต้นของคณะวทิยาการจดัการ 
 

1. ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
นบัตั�งแต่เริ�มใชพ้ระราชบญัญติัวทิยาลยัครู พ.ศ.2518   ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง  พ.ศ.2547 ซึ� ง

กาํหนดบทบาทหนา้ที�ของวทิยาลยัครูใหเ้ปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาอื�น ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนือจากครุศาสตรบณัฑิตคือ วทิยาศาสตรบณัฑิตและศิลปศาสตรบณัฑิต  ทาํใหโ้ครงสร้างของ
วทิยาลยัครูเปลี�ยนไปจากเดิมโดยไดมี้การเปิดคณะวชิาใหม่ขึ�นมารองรับไดแ้ก่คณะวชิาวทิยาการจดัการ 
และมีพฒันาการเป็นลาํดบั ดงันี�  
 ก่อนปี พ.ศ.2527 มีภาควชิาซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัวชิาการของคณะ คือภาควชิาสหกรณ์ขึ�น แต่สังกดั
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ปี พ.ศ.2527  เริ�มก่อตั�งคณะวิทยาการจดัการ 
 ปี พ.ศ.2528 ตั�งคณะวทิยาการจดัการอยา่งเป็นทางการ  เริ�มมีการบริหารคณะวทิยาการจดัการ
อยา่งเป็นระบบ  ผูบ้ริหารท่านแรก  ไดแ้ก่  ผศ.ดร.ระวงั  เนตรโพธิ? แกว้  ซึ� งดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้คณะ
วชิา  และมีภาควชิาเดียว คือ ภาควชิาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  และในช่วงเริ�มตน้มีคณาจารย ์10 ท่าน 
คือ  ผศ.ดร.ระวงั  เนตรโพธิ? แกว้, อาจารยอ์ารีย ์  สิกขมาน, อาจารยพ์งษศ์กัดิ?   ปัญจพรผล, อาจารยพ์ิภพ 
สุวรรณรักษ,์ อาจารยจ์งจิต  ปัญญชุณห์, อาจารยชู์เกียรติ ฤกษอุ์ดม, อาจารยส์นธยา  คงฤทธิ? , อาจารย์
เจียม  เคหะธูป, อาจารยบุ์ญยืน แซ่หุ่นและ อาจารยเ์บญจมาศ วชัรเทวินทร์กุล 
 ต่อมาไดมี้การแบ่งการบริหารออกเป็น 5 ภาควชิา  ไดแ้ก่  ภาควชิาบริหารธุรกิจและสหกรณ์,  
ภาควชิาการเงินและบญัชี, ภาควชิาการตลาด,  ภาควชิาเศรษฐศาสตร์  และภาควชิานิเทศศาสตร์ 
 ตั�งแต่ปี  พ.ศ. 2528– 2537  ในส่วนของการจดัการศึกษานั�น  คณะวชิาวทิยาการจดัการ  ได้
ดาํเนิน การผลิตบณัฑิตสาขาวชิาการศึกษาและสาขาวชิาศิลปศาสตร์  ดงันี�  
 1.  สาขาวชิาการศึกษา  ไดแ้ก่  การผลิตบณัฑิต  โปรแกรมวชิาสหกรณ์  ระดบัปริญญาตรี  4 ปี  
โดยเปิดรับนกัศึกษาอยา่งต่อเนื�องนบัตั�งแต่ปีการศึกษา  2525   เป็นตน้มา   และตั�งแต่ปีการศึกษา  2533    
ไม่มีนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสหกรณ์ 
 2.  สาขาวชิาศิลปศาสตร์  โดยคณะฯ ไดเ้ปิดสอนมาตั�งแต่ปีการศึกษา 2528  ตามโปรแกรมวชิา
ต่อไปนี�  

2.1  โปรแกรมวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  เปิดรับทั�งในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  ทั�ง
ภาคปกติและภาค กศ.พป.  และไดปิ้ดรับนกัศึกษาของโปรแกรมวชิานี� ในปีการศึกษา  2533 
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 2.2 โปรแกรมวชิาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์  ระดบัอนุปริญญาสาํหรับนกัศึกษา
ภาคปกติ  (ซึ� งไดปิ้ดรับนกัศึกษาตั�งแต่ปีการศึกษา  2532)  โดยเปลี�ยนมารับนกัศึกษาโปรแกรมวชิา
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์)  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี แทน  และตั�งแต่ปีการศึกษา 2539  โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์ไดเ้ปิดแขนงใหม่  คือ  แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

2.3 โปรแกรมวชิาการจดัการทั�วไป  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  ไดเ้ปิดรับนกัศึกษาภาคปกติ   ตั�งแต่
ปีการศึกษา 2532  จนกระทั�งปีการศึกษา  2536  ไดปิ้ดโปรแกรมวชิานี�  และเปิดรับโปรแกรมวชิา
บริหารธุรกิจระดบัปริญญาตรี 4 ปี แทน  ส่วนโปรแกรมวชิาการจดัการทั�วไป  ระดบัปริญญาตรี 2 ปี
หลงั  ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา ภาค กศ.พป. 

ในราวกลางภาคการศึกษาที� 2/2542 คณะฯ ไดป้รับเปลี�ยนรูปแบบการบริหารงานวชิาการจาก
ภาควชิาเป็นโปรแกรมวชิาตามนโยบายของสถาบนั  โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวชิา  ดงันี�  
  1.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจและการจดัการทั�วไป 
  2.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
  3.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
  6.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
 และยงัไดเ้ริ�มนาํมาตรการการประกนัคุณภาพการศึกษามาใช ้  โดยในส่วนของคณะฯ ไดจ้ดัทาํ
คู่มือการประกนัคุณภาพและไดม้อบหมายใหโ้ปรแกรมวิชาทั�งหมด จดัทาํคู่มือการศึกษาตนเองและ
คู่มือนกัศึกษาของโปรแกรมวชิา เพื�อมอบใหแ้ก่นกัศึกษาของโปรแกรมวชิาดว้ย 
 ปี พ.ศ. 2543  ไดเ้ปลี�ยนแปลงหลกัสูตรใหม่ทั�งในส่วนของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  และ
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั และมีการจดัทาํคู่มือ
นกัศึกษาของโปรแกรมวชิา ตามหลกัสูตรใหม่เป็นครั� งแรก 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจและการจดัการทั�วไป  (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)์  และในปีเดียวกนันี�  คณะฯ ไดส้ร้างห้องปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร  1  หอ้ง  และ
หอ้งปฏิบติัการบญัชี 1 หอ้ง 
 ปี พ.ศ. 2545  เปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลงัอนุปริญญา  แขนงการบญัชี  การเงิน
และการธนาคาร  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละยกเลิกการเปิดหลกัสูตรการจดัการทั�วไป  
แขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวชิาการจดัการทั�วไปเพียงโปรแกรมเดียว  และในปีนี�คณะฯ ได้
สร้างหอ้งปฏิบติัการการจดัรายการวทิยโุทรทศัน์  1  หอ้ง นอกจากนี�  คณะฯ ไดด้าํเนินการบริหาร
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภายหลงัจากที�บริหารภายใตค้วามร่วมมือกบัคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ปี พ.ศ. 2546 ในระดบัปริญญาตรี  เปิดหลกัสูตรนิเทศศาสตร์  (การจดัรายการวทิยโุทรทศัน์) 
และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   

ปี พ.ศ. 2547 ในระดบับณัฑิตศึกษา เปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) 
โดยจะรับนกัศึกษารุ่นที� 1 ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 2 หอ้ง 

ปี พ.ศ. 2548   เปิดรับนกัศึกษารุ่นที� 2  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   (การจดัการทั�วไป) 
จาํนวน 2 หอ้ง 

ปี พ.ศ. 2549 ในระดบับณัฑิตศึกษา เปิดรับนกัศึกษารุ่นที� 3  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(การจดัการทั�วไป) จาํนวน 2 ห้อง และหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) สําหรับ
ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 หอ้ง 

ปี พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดด้าํเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรทั�งหมด จาํนวน 4 หลกัสูตร ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตมากขึ�น ดงันี�  

1. บริหารธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 5 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการจดัการทั�วไป  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2549 

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิานิเทศศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี ใหมี้ความทนัสมยั 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตมากขึ�น โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2549 

3. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตมากขึ�น โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2550 

4. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ิจารณารับทราบ 
การใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) : หลกัสูตรกลาง เมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2551 

ปี พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดด้าํเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรทั�งหมด จาํนวน 4 หลกัสูตร ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตมากขึ�น ดงันี�  

ปี พ.ศ. 2551 คณะวทิยาการจดัการไดจ้ดัทาํหลกัสูตรใหม่ จาํนวน 1 หลกัสูตร 2 สาขาวชิา คือ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวชิาธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตมากยิ�งขึ�น โดยสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื�อ
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วนัที� 25 พฤษภาคม 2552 คณะฯ  ไดรั้บงบประมาณแผน่ดินจาํนวน  40  ลา้นบาท  เพื�อก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมปฏิบติัการบญัชีและโลจิสติกส์ 

ปี พ.ศ.2552 คณะวทิยาการจดัการเปิดสอนหลกัสูตรใหม่ 2 สาขาวชิาคือหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  และเพิ�ม
โปรแกรมวชิา อีก 2 โปรแกรมวชิา รวมเป็น 9 โปรแกรมวชิา 1 แขนงวชิา เพื�อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ดงันี�  

1. โปรแกรมวชิาการจดัการทั�วไป 
2. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
3. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
4. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
5. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
6. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
7. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (การจดัการโลจิสติกส์) 
8. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
9. โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
10. กลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 
 

2. ปรัชญา   วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  วตัถุประสงค์  และ แผนงาน 
 

2.1   ปรัชญา 

เพิ�มศกัยภาพบุคคลดว้ยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญา เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น 

 
2.2   วสัิยทัศน์ 

คณะวทิยาการจดัการมุ่งที�จะเป็นคณะวชิาที�ใชค้วามรู้เป็นฐานการพฒันา และบูรณาการ 
องคค์วามรู้สู่ชุมชน เพื�อพฒันาคนและทอ้งถิ�นใหเ้ป็นมืออาชีพ                   
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2.3   พนัธกจิ 
คณะวทิยาการจดัการ มีพนัธกิจที�สาํคญั  5  ประการ  คือ 

1. ผลิตบณัฑิตที�มีคุณธรรมและเป็นกาํลงัหลกัของทอ้งถิ�น 
2. สร้างงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้เชิงบูรณาการ 
3. บริการทางวชิาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน 
4. ปรับปรุง พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นวทิยาการจดัการและการประกนัคุณภาพ 
5. บาํรุงศาสนา สร้างเสริมจริยธรรม อนุรักษแ์ละฟื� นฟูศิลปะ วฒันธรรม สิ�งแวดลอ้ม 

 

2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ผลิตบณัฑิต โดยมุ่งเนน้ขยายการรับนกัศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื�อใหน้กัศึกษามี 

คุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น (Five Domains of Learning) การพฒันานกัศึกษาสู่ 
School of Business การพฒันานกัศึกษาตามจุดเนน้ของโปรแกรมวชิา การดาํเนินการพฒันาศูนยช่์วย
การเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการจดัการเรียนการสอน 

2. วจิยัเพื�อสั�งสมองคค์วามรู้ โดยการจดัตั�งหน่วยวจิยั การวจิยัร่วมระหวา่งอาจารย-์ 
นกัศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นงานวจิยั 

3. บริการวชิาการ โดยการใหบ้ริการวชิาการทางธุรกิจทั�งภายในและภายนอก และจดั 
ฝึกอบรมทกัษะวชิาชีพทางธุรกิจ 

4. ประกนัคุณภาพ โดยมุ่งเนน้การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ การควบคุมภายในและการ 
บริหารงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 

2.5 วตัถุประสงค์ 

 

ด้านจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. บณัฑิตของคณะวทิยาการจดัการมีความรู้ความสามารถ   ขยนั  อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผูน้าํของทอ้งถิ�นได ้

2. บณัฑิตของคณะฯ  มีความรู้ ความสามารถดา้นภาษาองักฤษในระดบัที�ใชง้านได ้
3. บณัฑิตของคณะฯ   มีความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ 
4. ผลิตบณัฑิตในแต่ละสาขาใหมี้จาํนวนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ�นและ

แผนพฒันาของประเทศ 
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 วตัถุประสงค ์
1. เพื�อพฒันาใหบ้ณัฑิตมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผูน้าํและ

เป็นแบบอยา่งของสังคมได ้
2. เพื�อใหบ้ณัฑิตมีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ เพื�อสื�อความหมายไดอ้ยา่งมั�นใจ 
3. เพื�อใหบ้ณัฑิตมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. เพื�อใหบ้ณัฑิตรู้จกัพฒันาตนเอง ใหเ้หมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นและมีทกัษะใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ด้านการวจัิย 
เป้าหมาย 

1. บณัฑิตของคณะฯไดรั้บการอบรมปฏิบติัการวิจยั และการฝึกอบรม 
2. อาจารยแ์ละบุคลากรของคณะฯ ไดรั้บการฝึกอบรมปฏิบติัการวจิยัและทาํการวจิยัทุกปี 
3. มีผลงานวจิยัเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื�อใหบ้ณัฑิตไดท้าํงานวจิยัพื�นฐานอนัเป็นแนวทางในการวจิยัประยกุตต่์อไป 
2. เพื�อนาํผลงานวจิยัมาใชใ้นการจดัการศึกษา การพฒันาทอ้งถิ�นและการปรับปรุงระบบ

บริหารของคณะฯ 
3. เพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลของทอ้งถิ�น 

 

ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 
เป้าหมาย 

1. สามารถใหก้ารบริการทางวชิาการแก่ชุมชนดว้ยรูปแบบที�หลากหลายตามความตอ้งการของ
ชุมชน 

2. สามารถใหก้ารฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั�น ๆ ตามความตอ้งการของชุมชน 
3. มีการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะสั�นเพื�อบริการชุมชนใหมี้ความรู้ความสามารถใน

การพฒันาคุณภาพชีวติที�ดีขึ�น 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื�อใหชุ้มชนไดรั้บโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกนั 
2. เพื�อใหชุ้มชนไดมี้โอกาสพฒันาตนเองและคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 
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3. เพื�อใหค้ณะไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถิ�น 
 
ด้านการปรับปรุงพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการจัดการและการประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
1. คณะฯ มีระบบเครือข่ายขอ้มูล (LAN) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ใชใ้นงานบริหาร

และงานจดัการศึกษา    
2. คณะฯ มีผลงานการประดิษฐ์คิดคน้ ปรับปรุงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยดีา้นการจดัการ

ทุกปี 
3. คณะฯ จดัฝึกอบรมปฏิบติัการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยดีา้นการจดัการที�เหมาะสมแก่

ชุมชน ในทอ้งถิ�น 
4. คณะฯ มีผลงานการประกนัคุณภาพ โดยมุ่งเนน้การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ การ

ควบคุมภายในและการบริหารงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
วตัถุประสงค ์

1. เพื�อนาํเอาเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชพ้ฒันาระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
2. เพื�อใหมี้การประดิษฐ ์ คิดคน้และพฒันาเทคโนโลยดีา้นการจดัการที�เหมาะสมในทอ้งถิ�น

เพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
3. เผยแพร่เทคโนโลยใีหม่ ๆ และเทคโนโลยดีา้นการจดัการที�เหมาะสมใหก้บัชุมชน   เพื�อการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม 
 
ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
เป้าหมาย 

1. คณะฯ เขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมอยา่งสมํ�าเสมอไม่นอ้ยกวา่ 3 ครั� งต่อปี 
2. บุคลากรของคณะฯ ตระหนกัถึงคุณค่าทางวฒันธรรม 

 
วตัถุประสงค ์

1. เพื�ออนุรักษ ์ ส่งเสริม   เผยแพร่วฒันธรรมของทอ้งถิ�นระดบัชาติและนานาชาติ 
2. เพื�อปลูกฝังเอกลกัษณ์ทางประเพณีวฒันธรรมทั�งระดบัทอ้งถิ�นและระดบัชาติ 
3. เพื�อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที�เหมาะสมกบัวฒันธรรมของชาติใหก้บันกัศึกษาและชุมชน

ในทอ้งถิ�น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 
1.  ผลิตบณัฑิต 1.1 ผลิตบณัฑิต 

1.2 ขยายการรับนกัศึกษา 
1.3 ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื�อให้นกัศึกษามีคุณลกัษณะตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 5 ดา้น (Five Domains of Learning) 

- มุ่งพฒันานกัศึกษาสู่ School of Business 
- พฒันานกัศึกษาตามจุดเนน้ของโปรแกรมวชิา 
- ดาํเนินการพฒันาศูนยช่์วยการเรียนรู้ 
- พฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการจดัการเรียนการสอน 

2.  วจิยัเพื�อสั�งสมองคค์วามรู้ 2.1 การจดัตั�งหน่วยวิจยั 
2.2 การวจิยัร่วมระหวา่งอาจารย-์นกัศึกษา-ภาคธุรกิจ 
2.3 พฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นงานวจิยั 

3.  บริการวชิาการ 3.1  บริการวชิาการทางธุรกิจทั�งภายในและภายนอก 
3.2  จดัฝึกอบรมทกัษะวชิาชีพทางธุรกิจ 

4.  ปรับปรุงพฒันาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการ
จดัการและการประกนัคุณภาพ 

4.1  พฒันาระบบประกนัคุณภาพ 
4.2  บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได ้

5.  ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5.1  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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3. โครงสร้างองค์การการบริหารงาน 
 

คณบดี 

กรรมการบริหาร กรรมการประจาํคณะ 

ส่วนสนับสนุนงานบริหาร 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสัมพนัธ์       
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนโยบายและวางแผน 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานการเจา้หนา้ที� 
- งานพสัดุและอาคารสถานที� 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ส่วนสนับสนุนงานวิชาการ 
- งานบริการวชิาการ 
- งานศิลปะและวฒันธรรมและกิจการนกัศึกษา 
- งานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ศูนยบ์ริการวชิาการธุรกิจ 
- งานกิจการนกัศึกษา 
ส่วนส่งเสริมและพฒันางานวิชาการ 
- ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ 
- ศูนยศึ์กษาการพฒันาธุรกิจและการจดัการ 
- ศูนยว์จิยัเพื�อพฒันาองคค์วามรู้และทอ้งถิ�น 
- ศูนยป์ระสานงานบณัฑิตศึกษา 
- ศูนยบ่์มเพาะทางธุรกิจ 

- โปรแกรมวชิาการจดัการทั�วไป 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 
       (การตลาด) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 
       (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 
       (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 
       (การบญัชี) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 
       (การเงินและการธนาคาร) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

(การเงินและการธนาคาร) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ   

(การจดัการโลจิสติกส์) 
-  โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ี

โปรแกรม/สาขาวชิา สํานักงานคณบด ี



โครงสร้างการบริหารคณะวทิยาการจัดการ 

10 มนีาคม  2548 - 10 มนีาคม 2552 

 

คณบดี      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา   โรจน์รุ่งศศิธร 

รองคณบดี     อาจารย ์ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  

รองคณบดี     อาจารยสุ์กฤตา  ชชัวาลกิจกุล 

รองคณบดี     อาจารยพ์งษส์ันติ?   ตนัหยง 

ผูช่้วยคณบดี     อาจารยณ์ชัชา  ศิรินธนาธร 

ผูช่้วยคณบดี     อาจารยผ์อ่งใส  สินธุสกุล 

ประธานโปรแกรมวชิาการจดัการทั�วไป   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  อาจารยแ์พรวพรรณ  ตรีชั�น 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

(การตลาด)     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  บุญทานนท ์

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

    (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   อาจารย ์ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

      (การเงินและการธนาคาร)   อาจารยว์นัเพญ็  คงวฒันกุล    

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ   

(การบญัชี)    อาจารยว์ีรกิจ  อุฑารสกุล 

ประธานโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช 

ผูป้ระสานงานกลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร    บุญเพญ็ 
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โครงสร้างการบริหารคณะวทิยาการจัดการ 

28   มนีาคม 2552- ปัจจุบัน 

 

คณบดี      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์

รองคณบดี     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 

รองคณบดี     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา   บวัเวช 

รองคณบดี     อาจารยผ์อ่งใส  สินธุสกุล 

ผูช่้วยคณบดี     อาจารย ์ดร.มาริษา   สุจิตวนิช 

ผูช่้วยคณบดี     อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธกาญจนา 

               (การจดัการทั�วไป)    

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

(การตลาด)     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  บุญทานนท ์

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

    (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   อาจารย ์ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

      (การเงินและการธนาคาร)   อาจารยว์นัเพญ็  คงวฒันกุล    

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ   

(การบญัชี)    อาจารยว์ีรกิจ  อุฑารสกุล 

ประธานโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  อาจารย ์ดร.สุชาดา  แสงดวงดี 

ผูป้ระสานงานกลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร บุญเพญ็ 
13 



 

 

บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารคณะ 
 1.  กาํหนดปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ นโยบายและแผนพฒันาคณะฯ ทั�งใน
ระยะสั�น/ระยะยาว 
 2.  พิจารณาแผนงานโครงการและการจดัทาํคาํของบประมาณประจาํปี 
 3.  วางแผนพฒันางานวชิาการ โปรแกรมวชิา และการวจิยัเพื�อการเรียนการสอน 
 4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรของคณะฯ 

5.  พิจารณาจดัสรรอตัรากาํลงับุคลากรและสรรหาอาจารยพ์ิเศษ / ผูท้รงคุณวฒิุ 
6.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรของคณะฯ 

 7.  จดัทาํระเบียบ  ขอ้ตกลง  การปฏิบติังานของอาจารยแ์ละบุคลากรใหเ้ป็นไปตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพที�กาํหนด 
 8.  กาํกบั  ติดตามการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัโปรแกรมวชิาและระดบั
คณะฯ 
 9.  วเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากร และวางแผนการใชท้รัพยากรต่างๆ เพื�อให ้
เกิดความคุม้ค่า 
 
บทบาทหน้าที�ของคณบดีและรองคณบดี 
 

คณบดี   

 บริหารงานในรูปคณะกรรมการ  โดยทาํหนา้ที�  ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานที�กาํหนดไวภ้ายใต้
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของคณะฯ 
  
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
 รับผดิชอบบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ รวม 5 ฝ่าย  ไดแ้ก่  ฝ่ายวางแผนและพฒันา  ฝ่ายวชิาการ  
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ และฝ่ายบริหาร  โดยมีงานที�รับผิดชอบ  ดงันี�  

ฝ่ายบริหาร  

1. งานประกนัคุณภาพ 
2. งานพฒันาอาคารสถานที� 
3. งานควบคุมติดตามการใชง้บประมาณ 
4. งานประสานงานเลขานุการคณะ 
5. งานอื�น ๆ ที�คณบดีมอบหมาย 



 

 

ฝ่ายวชิาการ    
1. งานบริหารหลกัสูตร 
2. งานจดัการเรียนการสอน 
3. งานวดัผลและประเมินผล 
4. งานประสานงานกบัโปรแกรมวชิาและสาํนกัส่งเสริมวชิาการ 
5. งานอื�น ๆ ที�คณบดีมอบหมาย 

 
ฝ่ายวจัิยและบริการวชิาการ  

1. งานวจิยั เพื�อพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
2. งานสนบัสนุนการทาํวิจยั  
3. งานบริการวชิาการแก่ชุมชน 
4. งานขอ้มูล  สารสนเทศบุคลากร 
5. งานอื�น ๆ ที�คณบดีมอบหมาย 

 
ฝ่ายกจิการนักศึกษา  

1. งานพฒันาบุคลิกภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมนกัศึกษา 
2. งานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
3. ประสานงานสาํนกักิจการนกัศึกษา 
4. งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
5. งานศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 
6. งานอื�น ๆ ที�คณบดีมอบหมาย 

 
หัวหน้าสํานักงานคณะ    

1. งานธุรการ - สารบรรณ 
2. งานการเงิน - บญัชี 
3. งานพสัดุ  ครุภณัฑ์ 
4. งานบริการเอกสาร – สื�อโสต 
5. งานประชาสัมพนัธ์คณะฯ 
6. งานอื�น  ๆ ที�คณบดีมอบหมาย 

 



 

 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา   โรจน์รุ่งศศิธร       ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.ไพรัช      มากกาญจนกุล     รองประธานกรรมการ 
1. อาจารย ์ดร.เกียรติศกัดิ?                อิชยานนัท ์     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระวงั   เนตรโพธิ? แกว้         กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา  เลาหนนัทน์            กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท ์  กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช       กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศกัดิ? ชยั     สหกุลบุญญรักษ ์  กรรมการ 
7. อาจารยผ์อ่งใส                      สินธุสกุล               กรรมการ 
8. อาจารยสุ์กฤตา                     ชชัวาลกิจกุล        กรรมการและเลขานุการ    
 

บทบาทหน้าที�คณะกรรมการประจําคณะ 

 1.  วางแผนนโยบายและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของคณะให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของสภามหาวทิยาลยั 
 2.  พฒันา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  ส่งเสริมงานวิจยั งานบริการวิชาการ แก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 
 4.  พิจารณาหลกัสูตรและรายละเอียดเกี�ยวกบัหลกัสูตรคณะ เพื�อนาํเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
 5.  วางระเบียบและข้อบงัคับที� เกี�ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที�สภา
มหาวทิยาลยัมอบหมายหรือตามความจาํเป็น 
 6.  พิจารณาเสนอเกี�ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํและพนกังาน
มหาวทิยาลยั สายวชิาการในคณะต่อมหาวทิยาลยั 
 7.  แต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือบุคลใดบุคลหนึ�งเพื�อดาํเนินการใดๆ อนัอยูใ่นอาํนาจหนา้ที�
ของคณะกรรมการประจาํคณะ 
 8.  ใหค้าํปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี 
 9.  ปฏิบติัหนา้ที�อื�นเกี�ยวกบักิจการของคณะ หรือตามที�อธิการบดีมอบหมาย 
 



 

 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา คณะวทิยาการจัดการ 

 

โปรแกรมวชิาการจัดการทั�วไป 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกุล รองประธานโปรแกรมวชิา 
  อาจารยสิ์ริพงศ ์ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวชิา
 อาจารย ์ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ 
 อาจารยชู์เกียรติ ฤกษอุ์ดม กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์กรี แกว้มณี กรรมการ 
 อาจารยสุ์กฤตา ชชัวาลกิจกุล กรรมการ 
 อาจารยพ์งษส์ันติ?  ตนัหยง กรรมการ 
 อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 อาจารยสุ์รภทัร แจง้ดี กรรมการ 
 อาจารยพ์งศส์ฎา เฉลิมกลิ�น กรรมการ 
 อาจารยว์าริสวริน ชาญสุไชย กรรมการ 
 อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท ์ ประธานโปรแกรมวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ กรรมการ 
 อาจารยช์ญาพรรธณ์ เนตรโพธิ? แกว้ กรรมการ 
 อาจารยอ์รพินท ์ บุญสิน กรรมการ 
 อาจารยพ์ิชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 อาจารยแ์พรวพรรณ ตรีชั�น ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารย ์ดร. แสงแข บุญศิริ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น กรรมการ 
 อาจารยจุ์ฑารัตน์ ชยัพฒันาการ กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 
 อาจารย ์ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยเ์ดช ธรรมศิริ รองประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยว์นัเพญ็ คงวฒันกุล กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัดิ? ชยั สหกุลบุญญรักษ ์ กรรมการ 
 อาจารยสุ์รภทัร แจง้ดี กรรมการ 
 อาจารยณ์ัฐชามญฑ์ ศรีจาํเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารยจี์รวรรณ นกเอี�ยงทอง กรรมการ 
 อาจารยส์มพล สุขเจริญพงษ ์ กรรมการ 
 อาจารยพ์นัธิการ์ วฒันกุล กรรมการ 
 อาจารยอ์ฎัศณี เพียรเจริญวงศ ์ กรรมการ 
 อาจารยม์าลินี นาคใหญ่ กรรมการ 
 อาจารยกิ์ตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ กรรมการ 
  อาจารยก์ุสุมา ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
    อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
 อาจารยว์นัเพญ็ คงวฒันกุล ประธานโปรแกรมวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร กรรมการ 
 รองศาสตราจารยโ์สรัจ กายบริบูรณ์ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร บุญเพญ็ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัดิ? ชยั สหกุลบุญญรักษ ์ กรรมการ 
 อาจารยนุ์สรา เจนลาภวฒันกุล กรรมการ 
 อาจารยร่์มเกลา้ ศิลธรรม กรรมการ 
 อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 

 อาจารยศ์านติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยศิ์ริรัตน์ โหตระไวศยะ กรรมการ 
 



 

 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ) 
 อาจารยก์อบแกว้ วงศอิ์นทร์อยู ่ ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยธ์นพล ฐานาริยชยั กรรมการ 
 

โปรแกรมวชิาการบัญชี 

 อาจารยว์ีรกิจ อุฑารสกุล  ประธานโปรแกรมวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยจ์งจิต ปัญญชุณห์ กรรมการ 
 อาจารยพ์ิมพน์ารา พิบูลจิระกานต ์ กรรมการ 
 อาจารยป์าริชาติ ขาํเรือง กรรมการ 
 อาจารยสุ์ทิศา ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ 
  อาจารยส์มใจ เภาดว้ง กรรมการ 
 อาจารยไ์พโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 
 อาจารยบุ์ษบงค ์ สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
 นายสุวฒัน์ มาศภากรณ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 นายสุกรี นิโครธางกรู กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช ประธานโปรแกรมวชิา 
  อาจารยชู์วทิย ์ ลิ�มไพบูลย ์ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
 อาจารย ์ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤติยา รุจิโชค กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร บุญเพญ็ กรรมการ 
 อาจารยณ์ชัชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
 อาจารยธี์รพงษ ์ ธีรภาพสกุลวงศ ์ กรรมการ 
 อาจารยว์ีรศกัดิ?  นาชยัดี กรรมการ 
 อาจารย ์ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการและเลขานุการ 
 

 



 

 

กลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร บุญเพญ็ ผูป้ระสานงาน 
  ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัดิ? ชยั สหกุลบุญญรักษ ์ กรรมการ 
 อาจารยนุ์สรา เจนลาภวฒันกุล กรรมการ 
 

บทบาทหน้าที�ของประธานโปรแกรมวชิา 

1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา 
2. ประสานงานกบัคณะฯ และอาจารยผ์ูส้อน 

 

บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา 
1. บริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
2. กาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิต 
3. จดัทาํแผนเปิดรับนกัศึกษา 
4. จดัทาํรายวชิา/ผูส้อนประจาํวิชา 
5. กาํกบัดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวดัและประเมินผล รวมถึงการปฏิบติัตาม 
 จรรยาบรรณวชิาชีพ 
6. จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
7. ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม  :  จดัทาํมาตรฐานโปรแกรมวชิา 

คู่มือโปรแกรมวชิา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. หลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

 
�  ระดับปริญญาตรี 

 

      1.  หลกัสูตรปริญญาตรี  4  ปี :  ภาคปกติ 
1.1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
1.2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั�วไป 
1.4. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1.5. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.6. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
1.7. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
1.8. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   
1.9. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
1.10. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
1.11. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
1.12. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน์) 
 
          2.  หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี :  ภาค กศ.พป. 

2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั�วไป 
2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
2.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   
2.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 



 

 

2.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
2.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน์) 
 

� ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) 
      Master of Business Administration (General Management) 

 

5. จํานวนบุคลากร 

 
    จาํนวนบุคลากรของคณะวทิยาการจดัการ ปีการศึกษา 2551  มีจาํนวน 70 คน จาํแนกเป็น 
ขา้ราชการพลเรือนสายวชิาการ 25 คน ขา้ราชการพลเรือนสายสนบัสนุน พนกังานราชการสาย
วชิาการ 2 คน พนกังานราชการสายสนบัสนุน 1 คน พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 37 คน และ
พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน  5 คน 

คณาจารยข์องคณะวทิยาการจดัการ ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในระดบั รองศาสตราจารย ์ 1 
คน ผูช่้วยศาสตราจารย ์11 คน  และอาจารย ์50 คน 

คุณวฒิุของคณาจารย ์  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 11 คน   ปริญญา
โท  50 คน และปริญญาตรี  2  คน   ในจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทนั�น  กาํลงัศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาเอก  11  คน โดยลาศึกษาต่อ 5 คนและศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที�  1  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 

ขา้ราชการพลเรือนสายวชิาการ 25 35.71 

ขา้ราชการพลเรือนสายสนบัสนุน -  - 

พนกังานราชการสายวชิาการ 2 2.86 

พนกังานราชการสายสนบัสนุน 1 1.43 

พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 37 52.86 

พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน 5 7.14 

พนกังานอาจารย ์ -  - 

ลูกจา้งประจาํ - - 
ลูกจา้งชั�วคราว - - 

รวม 70 100 

 
 

ตารางที�  2  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ตํ�ากว่าป.ตรี-ป.ตรี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาต่อ รวม

ทั�งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวชิาการ 1 1 2 17 34 51 3 8 11 1 4 5 64 

สายสนบัสนุน 1 4 5 - 1 1 - - 0 - - 0 6 

รวม 2 5 7 17 35 52 3 8 11 1 4 5 70 

 
 
ตารางที�  3   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหน่งทางวชิาการ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ จาํนวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย ์ - - 
รองศาสตราจารย ์ 1 1.56 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 13 20.31 
อาจารย ์ 50 78.13 

รวม 64 100.00 

 



 

 

ตารางที�  4  ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวชิา ตําแหน่งวชิาการและคุณวุฒิสูงสุด 
        โปรแกรมวชิา ตาํแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 

รศ. ผศ. อาจารย์ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

การจดัการทั�วไป - 1 8 9 1 7 1 9 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ - - 3 3 - 2 1 3 
การบญัชี - 2 6 8 1 6 1 8 
การเงินการธนาคาร 1 1 2 4 - 3 1 4 
การตลาด - 2 2 4 - 2 2 4 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 6 6 - 5 1 6 
การจดัการโลจิสติกส์ - - 2 2 - 2 - 2 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ - - 3 3 - 3 - 3 

เศรษฐศาสตร์ - 2 1 3 - 3 - 3 
นิเทศศาสตร์ - 3 5 8 - 6 2 8 

รวม 1 13 50 64 2 52 10 64 

ตารางที�  5  ตารางแสดง รายนามอาจารย์ที�กาํลงัศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อาจารย ์

 

ลาศึกษา สาขา / มหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์กรี  แกว้มณี ไม่ไดล้า บริหารธุรกิจ 

Edith Cowan University 

Australia  ในโครงการความ
ร่วมมือกบั ม.ราชภฏัสกลนคร 

สาํนกังานสภา 

สถาบนัราชภฏั 

นางสาวสุกฤตา  ชชัวาลกิจกลุ ไม่ไดล้า บริหารธุรกิจ 

วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

- 
 

ผูช่้วยศาสตาจารยก์ฤติยา   รุจิโชค ลาเตม็เวลา คณะวารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

นางสาวปาริชาติ    ขาํเรือง ไม่ไดล้า การจดัการทั�วไป  
มหาวทิยาลยัสยาม 

- 

นายเดช   ธรรมศิริ ลาเตม็เวลา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

นางสาวณฐัชามญฑ ์ ศรีจาํเริญรัตนา ลาเตม็เวลา วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
นางจีรวรรณ    นกเอี�ยงทอง ลาเตม็เวลา มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 



 

 

อาจารย ์

 

ลาศึกษา สาขา / มหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

นางสาวชญาพรรธณ์  เนตรโพธิ? แกว้ ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัศรีปทุม - 
นางสาวร่มเกลา้  ศิลธรรม ลาเตม็เวลา CHONGQING UNIVERSITY CHINA SCHOLARSHIP 

นางสาวศิริรัตน์  โหตระไวศยะ ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย - 
นางหรรษา  คลา้ยจนัทร์พงษ ์ ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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ตารางที� 7  บุคลากรสายสนับสนุน  คณะวทิยาการจัดการ 

พนักงานราชการ   สายสนับสนุน  คณะวทิยาการจัดการ 

ลาํดบั ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุวรรณี   วชิยัคาํจร ผูช่้วยเลขานุการคณะ  

 
พนักงานมหาวิทยาลยั  สายสนับสนุน  คณะวทิยาการจัดการ 

ลาํดบั ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวอุทยัวรรณ  รุ้งทองนิรันดร์ เจา้หนา้ที�ควบคุมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
2 นางสาวลกัขณา    อินทาปัจ เจา้หนา้ที�ธุรการ  
3 นางสาวสุกญัญา  แต่งตามพนัธ์ เจา้หนา้ที�พิมพดี์ด  
4 นายสรวชิ   พนัธ์แจ่ม เจา้หนา้ที�ควบคุมหอ้งปฏิบติัการ  
5 นางสาคร  ปราสาร คนงาน  

 
 
ตารางที�  8  รายนามอาจารย์พเิศษ  คณะวทิยาการจัดการ 

ชื�อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

ผศ.ชาํนาญ    อินทจกัร์ ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
อาจารยส์มศกัดิ?   พรเจริญกลูกิจ บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยส์มชาย    ธรรมโมหะเว บธ.ม. (การเงิน การธนาคาร) 
อาจารยสุ์รศกัดิ?     ทองสิมา บธ.ม. (การจดัการบุคคล) 
อาจารยร์มณ   เปียระบุตร บธ.ม. (การและการบริหารองคก์าร) 
อาจารยศ์รัญญา     เรืองจุย้ บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) 
อาจารย ์ดร.วชิาญ    เหรียญวไิลรัตน ์ Doctor of  management  science 
อาจารยอ์ุทยัวรรณ   รุ้งทองนิรันดร์ ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
อาจารยสุ์วรรณี   วชิยัคาํจร บธ.ม. (การจดัการ) 
อาจารยช์ยัยนัต ์   ชูตระกรู MBA. (MARKETING) 
อาจารยธ์วชั     พิไลแสงสุรีย ์ MBA. (MARKETING) 
อาจารยรุ่์งยศ    รุ่งเรืองอนนัต ์ MBA. (GERNERIAL  MANAGEMENT) 
อาจารยธ์มนนท ์    นาคะบุตร บธ.ม. (การจดัการ) 
อาจารยก์รมิษฏ ์  อิชยานนัท ์ บธ.ม. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
ผศ.ดร.ระวงั      เนตรโพธิ? แกว้ D.P.A (Public Admin) 
อาจารยก์ฤษดา      เชียรวฒันสุข บธ.ม. (การจดัการ) 



 

 

ชื�อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

อาจารยศิ์ริพร      คลํ�าวลิยั บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)   
ผศ.พิภพ         สุวรรณรักษ ์ บธ.ม. (บริหารงานบุคคล 
อาจารยว์ริงรอง    กลุพาณิชย ์ บธ.ม. (การจดัการทั�วไป) 
อาจารยพ์งศศ์กัดิ?    พฒันไพรสณฑ ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยอ์ภิชาติ    จิวจัฉรานุกลู บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยน์งกรณ์    จิวจัฉรานุกลู บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยศุ์ทธนนัทน์   นาบสกลุ M.S.(Business Administration) 
อาจารยสุ์เมธ      หวงัสวา่งกลุ MBA. (Finance) 
พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธิ?       ภกัดีณรงค ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยม์นตรี               ศรีสุวรรณ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยว์รัตถก์ริน    โสมปาน บธ.ม. (การจดัการ) 
อาจารยบุ์ญญพฒัน์   วศิาลสกลุวงศ ์ บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยภ์าวนา     บาํรุงสุข บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยรั์ตนา              เลิศภิรมยล์กัษณ์ บธ.ม. (บญัชี) 
อาจารยว์มิล               ประคลัภพ์งศ ์ บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยล์ดัดาวลัย ์   พชัรธรรม บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยม์านิตย ์          ลิมปสุรัช กจ.ม. (การจดัการมหาบณัฑิต) 
อาจารยศิ์ริพร        สนคะมี บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
อาจารยพิ์ไลวรรณ    เนียมวนั บช.ม. (สอบบญัชี) น.บ.,รป.ม. 
อาจารยธิ์นี      แพทยจ์รัส บช.ม. 
อาจารยอ์งัสนา        พรหมสร บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
ผศ.เพลินพิศ            ทองดี ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
อาจารยสุ์รสีห์             คลา้ยบวร บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยช์ยัวฒัน์          ฟ้าเฟื� องวทิยากลุ บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยพ์วงทิพย ์    วฒันรุ่งเรืองยศ บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยพ์รศิริ                สุขผอ่ง บธ.บ. (การบญัชี) 
อาจารยพ์ทัธนนัท ์      แสงจนัทร์วบูิลย ์ บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยพิ์จกัษ ์             จนัทวโิรจน์ บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยพิ์รานนัท ์         จนัทวโิรจน ์ บธ.ม. (บญัชี) 
อาจารยร์ววีรรณ          ธชีพนัธ์ บธ.ม. (บญัชี) 
อาจารยศิ์ริพร            โรจน์พิทกัษก์ลุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 
อาจารยน์ลินรัตน์  ศรีราจนัทร์  
อาจารยส์มชาย      เจือจาน คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 



 

 

ชื�อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

อาจารยภ์ากร      ศรีมโนภาษ วท.ม. (สาขาการจดัการสารสนเทศสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากร) 
อาจารยสุ์ดารัตน์    อินทรัตน ์ วท.ม. (การจดัการระบบสารสนเทศ) 
อาจารยว์ศรีอุดร     แซ่อึ�ง วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยไ์พศาล          สุธีบรรเจิด วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยอ์นุชา           ตุงคษัฐาน คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 
อาจารยเ์สาวลกัษณ์  อร่ามพงศานุวตั วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยณ์ฐัโชติ       พรหมฤทธิ?  วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยช์าติชาย      ภู่สวา่ง M.S. (Master of Information System) 
อาจารยร์วทิตั        ภู่หลาํ M.Sc (Information  Science and Engineering) 
อาจารยว์เิชษฐ ์          แสงดวงดี ศศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 
อาจารย ์ดร.ศศิธร  ยวุโกศล นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
อาจารยม์ณฑาวดี   พลูเกิด นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) 
อาจารย ์ดร.อุราเพญ็  ยิ�มประเสริฐ Doctor of  Education (Higher Education) 
อาจารย ์ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท ์ Doctor of  Education (Higher Education) 
นาวาโท ดร.อนุชา  ม่วงใหญ่ Ph.D. (Social Administration) 
อาจารยป์ระไพพรรณ    ธงอินเนตร นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) 
อาจารย ์ดร.วรัต  อินทสระ Doctor of Management (Communication Management) 
อาจารยอ์มราพร   จีลากลุชนิต นศ.ม. (การสื�อสารมวลชน) 
อาจารยจ์ตุรงค ์ ดวงจินดา  นศ.ม. (การประชาสมัพนัธ์) 
อาจารยศุ์ภพล  กิจศรีนภดล นศ.ม. (วทิยโุทรทศัน์สื�อสารมวลชน) 
อาจารยป์ระพาส    นวลเนตร ค.ม. (โสตทศันศึกษา) 
อาจารยส์มยศ  เกียรติอร่ามกลุ นศ.ม. (โฆษณา) 
ผศ.ปรีชา    พูลสวสัดิ?  ค.บ. (สงัคมศึกษา)     สถาบนัราชภฏันครปฐม 
อาจารยพี์รเชฐ    รอดเหตุภยั ปริญญาโท  (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)     
รศ.ดร.อภินนัท ์ จนัตะนี Ph.D. (Management) 
ผศ.จินตนา  เวชมี คม. (สถิติการศึกษา) 
อาจารย ์ดร.จิรพนัธ์  สกณุา Ph.D. (การบริหารเชิงกลยทุธ์และธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
รศ.ดร.สุนนัทา   เลาหนนัทน์ Ph.D. (การบริหารและการจดัการ) 
อาจารย ์ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ Ph.D. (Statistics) 
ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ บธ.ม. (บญัชีการเงิน) 
รศ.ดร.ประสงค ์ แสงพายพั D.B.A. (International)                

D.B.A. (Marketing) 
อาจารยเ์จษฎา  ช.เจริญยิ�ง MBA. (Financial) 



 

 

ชื�อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

รศ.อจัฉรา  ชีวะตระกลูกิจ พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
รศ.จีราภรณ์  สุธมัมสภา พณ.ม.  (บริหารธุรกิจ)   

MBS.  (Business Systems) 
อาจารยเ์พญ็ศิริ  ศิวโิรจน์ วทม. (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 
 

6. นักศึกษา  
นกัศึกษาของคณะวิทยาการจดัการที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2551   มีนกัศึกษาทั�งหมด 

5,115 คน จาํแนกเป็นระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ 3,378  คน ภาค กศ.พป. 1, 737 คน ดงันี�  
 
ตารางที�   9  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวทิยาการจัดการ ปีการศึกษา 2550 

นักศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี  ภาคปกติ 3,378 66.04 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,737 33.96 

รวมนักศึกษา 5,115 100 

 
ตารางที�  10  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวชิา 

โปรแกรมวชิา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม ร้อยละ 

1.  การจดัการทั�วไป 868 785 1,653 32.32 
2.  การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 53 239 292 5.71 
3.  การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 21 166 187 3.66 
4.  การบริหารธุรกิจ การตลาด) 100 377 477 9.33 
5.  การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 395 771 1,166 22.80 
6.  การบญัชี 97 443 540 10.56 
7.  นิเทศศาสตร์ 203 597 800 15.64 

รวม 1,737 3,378 5,115 100 

 

 

 



 

 

ตารางที�  11  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั�นปี 

นักศึกษา ชั�นปีที� 1 ชั�นปีที� 2 ชั�นปีที� 3 ชั�นปีที� 4 รวม 

ภาคปกติ 999 899 803 677 3,378 

ภาค กศ.พป. 91 556 459 631 1,737 

               รวม 1,090 1,455 1,262 1,308 5,115 

 
ตารางที�  12   จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โปรแกรมวชิา จํานวน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) รุ่นที� 1 55 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) รุ่นที� 2 50 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) รุ่นที� 3 36 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) รุ่นที� 4 14 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) รุ่นที� 5 7 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) รุ่นที� 6 7 

รวม 169 
 

 

ตารางที�  13  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผู้บริหาร) 

โปรแกรมวชิา จํานวน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) รุ่นที� 1 32 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) รุ่นที� 2 29 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) รุ่นที� 3 18 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) รุ่นที� 4 20 

รวม 99 
 
ตารางที�  14  สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา จํานวน ร้อยละ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  169 63.06 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) 99 36.94 

รวมนักศึกษา 268 100 



 

 

7. งบประมาณ 
 
 ในปีงบประมาณ 2551  คณะวทิยาการจดัการ  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย
ทั�วไป  เป็นงบประมาณแผน่ดิน  3,288,856 บาท และเงินนอกงบประมาณ  4,588,856 บาท  งบลงทุน  
(งานพฒันา)  เป็นเงิน  2,800,000  บาท  และคณะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแผน่ดินสาํหรับซื�อ
ครุภณัฑเ์ป็นเงิน 1,094,000  บาท    

 
ตารางที�  15  งบประมาณประจําปี 2551  งบลงทุน (งานพฒันา) 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ (งานพฒันา) รวม 

ค่าวสัดุ 850,835.00 850,835.00 
ค่าใชส้อย 1,257,205.00 1,257,205.00 
ค่าตอบแทน 535,460.00 535,460.00 
ค่าครุภณัฑ์ 156,500.00 156,500.00 

รวม 2,800,000.00 2,800,000.00 

 

ตารางที� 16  งบประมาณแผ่นดิน (งบดําเนินการ)  จําแนกตามแผนงาน 

แผนงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1.  จดัการกระบวนการเรียนการสอน 800,000.00 44.72 
2.  จดัการปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ อาคารและสิ�งแวดลอ้ม 500,000.00 27.95 
3.จดัการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์คณะ 50,000.00 2.80 
4.  พฒันาบุคลากรของคณะ 438,856.00 24.53 

รวม 1,788,856.00 100.00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที� 17 เงินนอกงบประมาณ  งบดําเนินการ (งานพฒันา)  จําแนกตามโปรแกรมวชิา 

โปรแกรมวชิา งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
สาํนกังานคณะวทิยาการจดัการ 1,125,770.00 40.21 
การจดัการทั�วไป 269,000.00 9.61 
การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 184,800.00 6.60 
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 83,175.00 2.97 
การบริหารธุรกิจ การตลาด) 135,850.00 4.85 
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 215,550.00 7.70 
การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 275,900.00 9.85 
นิเทศศาสตร์ 509,955.00 18.21 
รวม 2,800,000.00 100 

 

 

8. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา           
                คณะวทิยาการจดัการ มีระบบการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ที�จดัทาํขึ�นเพื�อติดตาม
การตรวจสอบการประเมินผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของคณะวทิยาการจดัการและโครงการใน
ภาพรวมของคณะฯ โดยมุ่งเนน้ใหมี้การกาํหนดระบบและกลไกหลกัในการควบคุม (Quality Control) 
การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั�วทั�งคณะฯ 
               ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ มี 2 ระบบ ไดแ้ก่  ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และ ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือเรียกวา่  
สมศ.  
 รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551 เป็นรายงานที�เสนอขอ้มูลจาํนวน 9
องคป์ระกอบ 75  ตวับ่งชี�ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบที� 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ แผนดาํเนินการ    
องคป์ระกอบที� 2  การเรียนการสอน    
องคป์ระกอบที� 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา   
องคป์ระกอบที� 4 การวจิยั   
องคป์ระกอบที� 5 การบริการวชิาการแก่สังคม   
องคป์ระกอบที� 6  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   



 

 

องคป์ระกอบที� 7  การบริหารและการจดัการ    
องคป์ระกอบที� 8  การเงินและงบประมาณ   
องคป์ระกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี�   
ระดบั < 1.50 = การดาํเนินงานของคณะยงัไม่ไดคุ้ณภาพ   
ระดบั 1.51-2.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้   
ระดบั  2.01-2.50 =  การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดี    
ระดบั  2.51-3.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 

 
กลไกและระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจัดการประกอบด้วย 

1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะและกาํหนดความรับผดิชอบในระบบการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการประกนัคุณภาพที�กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. มีเกณฑ ์/ ตวับ่งชี� ในการประกนัคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. มีกระบวนการในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4. ผูบ้ริหารและอาจารย ์/ บุคลากร  ของคณะวทิยาการจดัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินตนเองและจดัทาํรายงานการประเมินตนเองเพื�อการประกนัคุณภาพภายใน 

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจัดการ  

1. เร่งรัดใหมี้การพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมใหมี้การประเมินการปฏิบติังานและสามารถตรวจสอบได ้
3. เร่งรัดใหมี้การพฒันาความร่วมมือระหวา่งคณะฯ กบับุคคล / องคก์ร 
4. ส่งเสริมใหมี้การนาํเสนอขอ้มูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ของคณะวทิยาการจดัการเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก       
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คณะทาํงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ  ประจําปีการศึกษา 2551 

 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์  ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย ์ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ 
3.  อาจารยสุ์กฤตา ชชัวาลกิจกุล กรรมการ 
4.  อาจารยด์วงใจ  คงคาหลวง  กรรมการ 
5.  อาจารยสิ์ริพงศ ์  ไชยชนะ  กรรมการ 
6.  อาจารยสุ์รภทัร  แจง้ดี   กรรมการ  
7.  อาจารยพ์ิชามญชุ์  เลิศวฒันพรชยั  กรรมการ  
8.  อาจารยช์ญาพรรธณ์  เนตรโพธิ? แกว้  กรรมการ 
9.  อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

บทบาทหนา้ที�คณะทาํงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา   
1. กาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของคณะ 
2. จดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพ 
3. ใหค้วามรู้แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่อาจารยแ์ละบุคลากรใน 

คณะ 
4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดบัโปรแกรมวชิาและระดบัคณะ 
5. ประสานงาน  กาํกบั  ติดตาม  การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดบั 

โปรแกรมวชิาและระดบัคณะ 
6. ประสานงาน  สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ  ประจําปีการศึกษา 2551 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช กรรมการ 
4. อาจารยจ์นัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  บุญทานนท ์ กรรมการ 
6. อาจารยว์นัเพญ็  คงวฒันกุล กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 
8. อาจารยแ์พรวพรรณ  ตรีชั�น  กรรมการ 
9. อาจารย ์ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล กรรมการ 
10. อาจารยว์ีรกิจ  อุฑารสกุล กรรมการ 
11. อาจารยสิ์ริพงศ ์  ไชยชนะ กรรมการ 
12. อาจารยพ์ิชามญชุ์  เลิศวฒันพรชยั กรรมการ 
13. อาจารยช์ญาพรรธณ์     เนตรโพธิ? แกว้ กรรมการ 
14. อาจารยพ์งษส์ันติ?   ตนัหยง กรรมการ 
15. อาจารยณ์ชัชา  ศิรินธนาธร กรรมการ 
16. อาจารยสุ์ทิศา  ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ 
17. อาจารยส์มใจ  เภาดว้ง กรรมการ 
18. อาจารยบุ์ษบงค ์  สุวรรณะ กรรมการ 
19. อาจารยจุ์ฑารัตน์  ชยัพฒันาการ กรรมการ 
20. อาจารยก์ุสุมา  ชนะสุข กรรมการ 
21. อาจารยข์วญัยพุา  ศรีสวา่ง กรรมการ 
22. อาจารยศิ์ริรัตน์  โหตระไวศยะ กรรมการ 
23. อาจารยก์อบแกว้  วงศอิ์นทร์อยู ่ กรรมการ  
24. อาจารยผ์อ่งใส  สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 
25. อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
26. อาจารยสุ์กฤตา  ชชัวาลกิจกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
27. อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 



 

 

บทบาทหน้าที�คณะทาํงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา   
1. สร้างความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์เรื�องการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรใหค้ณะ 

ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและความจาํเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. จดังบประมาณหรืออาํนวยการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา  

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามยทุธศาสตร์ของคณะ 
3. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองเพื�อรายงานต่อมหาวทิยาลยั ประสานงานและจดัเตรียม 

เอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั�งภายในและภายนอก 
 

 
9. การบริหารหลกัสูตร 
 
การบริหารหลกัสูตรของคณะวทิยาการจัดการ 

 1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระดบัปริญญาตรี 
  การจดัการเรียนการสอน ใชร้ะบบการศึกษาระบบทวภิาค โดยหนึ�งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ภาค การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ�งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ ทั�งนี�อาจจะมีภาค
ฤดูร้อนได ้ โดยมีระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตที�มีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ ช่วง
การศึกษามีกาํหนดเวลาเปิดการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏันคปฐม 

1.2 ระดบับณัฑิตศึกษา 
การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท  เป็นการเรียนการสอนภาคพิเศษ   

เรียนวนัเสาร์และอาทิตย ์   แผนการเรียน เป็นแผน  ก.  (วทิยานิพนธ์) และแผน  ข. 
 

 2.   ระบบการจัดการเรียนการสอน 

2.1  การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี มี 2 ภาค คือ 

• ภาคปกติ เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการ   วนัจนัทร์ – ศุกร์  ในระบบ  2 ภาค 
การศึกษา ภาคการศึกษาละ  15 สัปดาห์  (ไม่รวมสอบปลายภาค) 

• ภาคการศึกษาเพื�อปวงชน (กศ.พป.) เปิดการเรียนการสอนในวนัเสาร์และอาทิตย ์  
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ (ไม่รวมสอบปลายภาค) 

2.2  มีการจดัทาํแผนการเรียนของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 2.3  กรรมการโปรแกรมวชิาบริหารหลกัสูตรและจดัอาจารยส์อนในวชิาต่างๆ 



 

 

 2.4  อาจารยผ์ูส้อน ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ  พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั  
อาจารยพ์ิเศษ และวทิยากร โดยการสอนแต่ละรายวชิาอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งปฏิบติั ดงันี�  

1.1.1 จดัทาํแนวการสอน ( Course  Syllabus ) 
1.1.2 สอนดว้ยเทคนิคการสอนที�หลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
1.1.3 จดักิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพฒันาการ เก็บคะแนนระหวา่งเรียน  
1.1.4 แจง้ผลคะแนนการจดักิจกรรม/ทดสอบระหวา่งภาคเรียน 
1.1.5 สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
1.1.6 นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ์ทุกภาคเรียน 
1.1.7 อาจารยน์าํผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนสาํหรับภาคเรียนใหม่ 
1.1.8 อาจารยท์าํวิจยัในชั�นเรียนเพื�อพฒันาและปรับปรุงการสอนใหมี้คุณภาพมากขึ�น   

3.  การประเมินผลการศึกษา ตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมวา่ดว้ยการปะเมินผล 
การศึกษา 

 4.    ระบบอาจารย์ที�ปรึกษา นกัศึกษาทุกหลกัสูตรมีอาจารยที์�ปรึกษาทางวชิาการ อาจารยที์�ปรึกษา 
ชุมนุม อาจารยที์�ปรึกษาโครงงาน และอาจารยที์�ปรึกษางานวจิยั    

5.   กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ไดแ้ก่ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม/ สัมมนา การฝึกภาคสนาม   
กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และ ค่ายอาสาพฒันา  

 6.  การพฒันาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การศึกษาต่อ การจดัทาํผลงานทาง 
วชิาการ และ การศึกษาดูงาน  ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ทั�งในประเทศและต่างประเทศมีการพฒันา
อยา่งต่อเนื�อง 

 7.   การประกนัคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดว้ย 
 7.1 การบริหารหลกัสูตร มีการบริหารที�เป็นระบบมีการควบคุมและกาํกบัดูแลการ

ตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง เพื�อใหเ้กิดคุณภาพ 
 7.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์และเครื�องมือดา้นนิเทศศาสตร์  

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์เพื�อการสอน 
  7.3 การสนบัสนุนและการให้คาํแนะนาํนกัศึกษา ดว้ยระบบอาจารยที์�ปรึกษาและมีการ

ประเมินอาจารยที์�ปรึกษาทุกปีการศึกษา 
  7.4 การสาํรวจติดตามการมีงานทาํ ปีละ 1 ครั� ง และ การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิต ทุก 5 ปี/ 1 ครั� ง เพื�อสํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
 



 

 

8. การปรับปรุง/ พฒันาหลกัสูตรของคณะวทิยาการจัดการ 
        8.1 หลกัสูตรจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาใหท้นัสมยั เป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกๆ  5 ปี 
        8.2 มีการประเมินเพื�อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื�องทุก 5 ปี 
        8.3 การปรับปรุง/ พฒันาหลกัสูตรจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      8.4  คณะวทิยาการจดัการมีแผนงาน/ โครงการการพฒันาหลกัสูตร ดงันี�  
              8.4.1 หลกัสูตรใหม่ (หลกัสูตรที�ไม่เคยเปิดสอนในระดบัและสาขาวชิานั�นมาก่อน) 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย ของรัฐบาล แผนพฒันาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงานและสังคม 

             8.4.2 หลกัสูตรปรับปรุง  
               8.4.2.1 หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมที�เปิดสอนซึ�ง

ปรับปรุงในระดบั รายวชิา เช่น การเปลี�ยนชื�อรายวชิา การเพิ�มรายวชิาเลือก และการปรับคาํอธิบายรายวชิา 
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลกัสูตรและเนื�อหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะ 

                     8.4.2.2 หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมที�เปิดสอน ซึ� ง
ปรับปรุง สาระสาํคญัของหลกัสูตรเช่น วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร  ชื�อหลกัสูตร 
ชื�อปริญญา เนื�อหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะและระบบการศึกษา 

9.  โครงสร้างหลกัสูตร   หลกัสูตรที�พฒันาใหม่จะตอ้งมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรที�สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษากาํหนด เช่น  โครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กาํหนด จาํนวนหน่วยกิต รวมระดบัปริญญาตรี ( 4 ปี) 
มีจาํนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 

    โครงสร้างหลกัสูตร 
       1.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  ไม่นอ้ยกวา่    30   หน่วยกิต 
       2.  หมวดวชิาเฉพาะ          ไม่นอ้ยกวา่    84   หน่วยกิต 
       3.  หมวดวชิาเลือกเสรี      ไม่นอ้ยกวา่       6   หน่วยกิต 
10.  ขั�นตอนการปรับปรุง/ พฒันาหลกัสูตร 
      10.1 การวจิยัความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือการประเมินการใชห้ลกัสูตร  เพื�อนาํมาสู่

การพฒันาหลกัสูตร 
      10.2 จดัทาํ ร่าง หลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  
      10.3 คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณากลั�นกรอง ร่างหลกัสูตรปรับปรุง/  หลกัสูตร ใหม่  
   10.4  คณะเสนอหลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  ต่อสภาวชิาการ 
   10.5 สภาวชิาการเสนอเสนอหลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  ต่อ สภามหาวทิยาลยั 



 

 

  10.6 มหาวทิยาลยัเสนอหลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ต่อไป 

 
หลกัสูตรของคณะวทิยาการจัดการ 

� ระดับปริญญาตรี 

 

      1.  หลกัสูตรปริญญาตรี  4  ปี :  ภาคปกติ 
1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
1.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั�วไป 
1.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
1.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
1.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   
1.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
1.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
1.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
1.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์) 
 
          2.  หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี :  ภาค กศ.พป. 

2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั�วไป 
2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
2.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   



 

 

2.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
2.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
2.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์) 
 

� ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั�วไป) 
Master of Business Administration (General Management) 

 
 

10.  คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ 
 

 การผลิตบณัฑิตของคณะวทิยาการจดัการ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   คณะวทิยาการจดัการจึง 
กาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์ดงันี�  

1.  เป็นผูมี้ความรอบรู้ในวชิาการ  ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
2.  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมและมีความรับผดิชอบ 
3.  เป็นผูมี้ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
4.  เป็นผูมี้ความรู้พื�นฐานคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  และภาษาองักฤษในระดบัที�ใชง้านได ้
5.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม และดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสม 

 

 

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิา 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาการจัดการทั�วไป 

 บณัฑิตโปรแกรมวชิาการจดัการทั�วไป  ตอ้งเป็นบณัฑิตที�มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  
มีความขยนัอดทน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์  สามารถพฒันาตนเองเพื�ออยูใ่น
สังคมได ้ และมีทกัษะการเรียนรู้ในวชิาชีพ  มีความเป็นผูน้าํตลอดจนตอ้งมีความรู้ความสามารถในการ
ใชภ้าษาองักฤษ  คอมพิวเตอร์และเครื�องคาํนวณ 



 

 

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การตลาด) 
 มีความรู้อย่างลึกซึ� งเรื� องทฤษฎีวิชาการ  โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื�อสร้างความ
เจริญเติบโตให้กับธุรกิจ  สังคม  และประเทศชาติ  และรู้จกัการแก้ปัญหาที�เกิดขึ� นอย่างรอบคอบ  
รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพ 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การบัญชี) 
 1.  มีบุคลิกภาพดี 
 2.  มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 
 3.  มีวสิัยทศัน์และคิดเป็น 
 4.  มีความคิดริเริ�มและสนใจใฝ่รู้วชิาชีพและเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 5. สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีไดอ้ยา่งนอ้ย 1 โปรแกรมได ้  เช่น  Express,  
Business Plus 
 6.  สามารถใชโ้ปรแกรมสาํนกังานได ้ เช่น  Microsoft word,  Microsoft  Excel 
 7.  มีทกัษะในการใชเ้ครื�องคาํนวณ 
 8.  สามารถวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
 9.  สามารถจดัทาํรายงานภาษีได ้ เช่น  รายงานภาษีขาย  รายงานภาษีซื�อ  แบบ ภ.พ.30 
 10.  สามารถจดัทาํงบการเงินไดต้ามขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 11.  มีความรู้ความเขา้ใจดา้นศพัทบ์ญัชีทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 12.  รู้และเขา้ใจในจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 13.  ตระหนกัในหนา้ที�และความรับผดิชอบที�มีต่อสังคม 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) 
1.  เป็นผูมี้ความรอบรู้ในวชิาการ  ทั�งภาคทฤษฎีและปฏิบติัทางดา้นการเงินและการธนาคาร 
2.  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผดิชอบ 
3.  เป็นผูมี้ความสามารถในการคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ และวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
4.  เป็นผูที้�มีความรู้พื�นฐานดา้นคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เครื�องคาํนวณและภาษาองักฤษ 

เพียงพอที�จะใชง้านได ้
5.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมและดาํรงชีวิตดว้ยความเหมาะสม 
6.  มีความเป็นผูน้าํ  และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นทกัษะการเรียนรู้ในวชิาชีพ 

 
 



 

 

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 1.  เป็นผูที้�มีความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง 
 2.  มีบุคลิกภาพที�ดีและเหมาะสมสาํหรับการประกอบวชิาชีพ 
 3.  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี  
 4.  เป็นผูมี้ความรู้พื�นฐานดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับสาํนกังานและสามารถใช้
ภาษาองักฤษในระดบัที�สื�อสารได ้
  

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 
 1.  สามารถนาํเทคโนโลยมีาจดัการสารสนเทศในกิจการได ้
 2.  สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางธุรกิจได ้
 3.  สามารถเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
 4.  สามารถมีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 6.  สามารถออกแบบระบบงานดา้นธุรกิจเบื�องตน้ 
 7.  มีความสามารถในการใชภ้าษาสากลอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
 8.  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที�ของตนเองและต่อสังคม 

9.  มีความสามารถในการรับส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 
10.  มีบุคลิกภาพดี 

 11.  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นงานที�รับผิดชอบ 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที�พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 
1.  มีความรู้ในทางทฤษฎีและหลกัการทางนิเทศศาสตร์และข่าวสารขอ้มูลโดยรู้ลึก รู้กวา้ง  รู้

จริงและรู้ทนั   สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจวธีิการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 
2. มีทกัษะในการใชก้ระบวนการทางวชิาชีพนิเทศศาสตร์ทั�งกระบวนการสื�อสารระหวา่งบุคคล

และกระบวนการสื�อสารมวลชน  โดยสามารถใช้สื�อเทคโนโลยีและนวตักรรมที�ทนัสมยัได้อย่าง
เหมาะสม 

3.  มีทศันคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์  สํานึกรักในวิชาชีพ    มีความรู้สึกนึกคิดที�จะใชข้อ้มูล
ข่าวสารและกระบวนการทางวชิาชีพ  สร้างสรรคผ์ลงานโดยสาํนึกรับผดิชอบต่อสังคม 

4.  มีคุณธรรม   จริยธรรม  ซื�อสัตย ์ มีวินยั   รับผิดชอบ   อดทน   สู้งาน   มองโลกอยา่งเป็น
กลาง  โดยยดึมั�นจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

5.  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัวชิานิเทศศาสตร์   คล่องแคล่ว   กระฉบักระเฉง  มีลกัษณะความ
เป็นผูน้าํอยูใ่นตวั 



 

 

 

11.  อาคารสถานที� 
อาคารสถานที�ที�คณะวทิยาการจดัการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และหอประชุม

เอ 3  
 อาคารเรียน เอ 6  เป็นอาคารแบบ ร.4  จาํนวน 3 ชั�น  สร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2521   ดว้ย
งบประมาณ  2,850,000  บาท  ส่วนหอประชุม เอ 3  เป็นหอประชุมความจุ  100  ที�นั�ง 

สาํนกังานคณะตั�งอยูที่�อาคาร เอ 6 ชั�นล่าง โดยมีหอ้งต่างๆ จาํแนกตามการใชส้อย ดงันี�  
1. หอ้งเรียนนกัศึกษาระดบัปริญญาโท   จาํนวน   4   หอ้ง 
2. หอ้งปฏิบติัการ                  จาํนวน   8    หอ้ง 

2.1 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   จาํนวน   4   หอ้ง 
2.2 หอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์   จาํนวน   2   หอ้ง 
2.3 หอ้งปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร       จาํนวน   1   หอ้ง 
2.4 หอ้งปฏิบติัการบญัชี    จาํนวน   1   หอ้ง 

3. หอ้งประชุม              จาํนวน   2   หอ้ง 
4. หอ้งพกัอาจารย ์     จาํนวน   6   หอ้ง 

 
ตารางที�  18  ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ประจําห้อง 

หอ้งปฏิบติัการ / ผูค้วบคุมดูแล จาํนวนห้อง ครุภณัฑ์ 

1.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
      /  สาํนกังานคณะฯ 

4 -  เครื�องคอมพิวเตอร์ 
-   Printer 
 -  เครื�อง LCD 
-   HUB 
-  กระดานไฟฟ้า 

2.  หอ้งปฏิบติัการการบญัชี 
      / โปรแกรมวชิาฯ การบญัชี 

1 -  เครื�องคอมพิวเตอร์ 

หอ้งปฏิบติัการ / ผูค้วบคุมดูแล จาํนวนห้อง ครุภณัฑ์ 

3.  หอ้งปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร/ 
โปรแกรมวชิาฯ การเงินและการธนาคาร 

1 -  เครื�องคอมพิวเตอร์ 
-  โทรทศัน์ 
-  เครื�องคาํนวณ 
-  เครื�องเล่น  VDO 



 

 

ตารางที�  18  ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ประจําห้อง (ต่อ) 
หอ้งปฏิบติัการ / ผูค้วบคุมดูแล จาํนวนห้อง ครุภณัฑ์ 

4.  หอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์ 
      / โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

2 -  โทรทศัน์สี 
-  เครื�องอบกระดาษอดัภาพ 
-  ตูอ้บฟิลม์ 
-  เครื�องอดัขยายภาพสี 
-  เครื�องลา้งฟิลม์สไลด ์
-  ชุดไฟเซ็ฟไลท ์
-  เครื�องคอมพิวเตอร์ 
-  ชุดเครื�องเสียง 

5.  หอ้งประชุม 
      /สาํนกังานคณะฯ 

2 -  คอมพิวเตอร์ 
-  เครื�อง  LCD 
-  จอไฟฟ้า 
-  ชุดเครื�องเสียง 
-  เครื�องเล่น  DVD 
-  โทรทศัน์ 

6.หอ้งเรียนนกัศึกษาระดบัปริญญาโท/
สาํนกังานคณะฯ   
 

4 -  คอมพิวเตอร์ 
-  จอไฟฟ้า 
-   Printer 
 -  เครื�อง LCD 

 

 

สถานที�ตั�ง 

 

ที�ตั�ง        อาคาร เอ 6 คณะวทิยาการจดัการ เลขที�  85 หมู่ 3  ถนนมาลยัแมน   
    ตาํบลนครปฐม  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  รหสัไปรษณีย ์ 73000 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 3426 1068 

 

 

 



 

 

12.  องค์ประกอบคุณภาพ 
 
                 คณะวทิยาการจดัการ  ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกนั
คุณภาพของมหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม  9 องคป์ระกอบ 75  ตวับ่งชี�ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบที� 1 ปรัชญา ปณิธาน  วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ 
องคป์ระกอบที� 2 การเรียนการสอน 
องคป์ระกอบที� 3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 
องคป์ระกอบที� 4 การวจิยั 
องคป์ระกอบที� 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
องคป์ระกอบที� 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
องคป์ระกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ 
องคป์ระกอบที� 8 การเงินและงบประมาณ 
องคป์ระกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี�   
ระดบั < 1.50 = การดาํเนินงานของคณะยงัไม่ไดคุ้ณภาพ   
ระดบั 1.51-2.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้   
ระดบั  2.01-2.50 =  การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดี    
ระดบั  2.51-3.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดีมากดงันี�  

 
 

13.  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมนิในรอบปีที�ผ่านมา (ปีการศึกษา 2550)    

       และเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2551) 
 
คณะวทิยาการจดัการ  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที�ผา่นมา (ปีการศึกษา 

2550) และเป้าหมายในปีปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2551)  ดงัตารางต่อไปนี�  
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที� 19   สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที�ผ่านมา  (ปีการศึกษา  2550)   และ

เป้าหมายในปีปัจจุบัน  (ปีการศึกษา 2551) 

 
องค์ประกอบ 

คุณภาพ 
ผลการประเมิน

จากปีที�ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง

ตามผลการ

ประเมินในรอบปี

ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 

2551) 

องค์ประกอบที�  1   

ปรัชญา   ปณธิาน วตัถุประสงค์ 

และแผนการดําเนินการ 

 

   

ตัวบ่งชี	ที� 1.1  มีการกาํหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พฒันากล
ยทุธ์ แผนดาํเนินงานและมีการกาํหนดตวับ่งชี�
เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตาม
แผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ระดบั 7  ระดบั 5 

ตัวบ่งชี	ที� 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตวับ่งชี�ของการปฏิบติั งานที�กาํหนด 

100%  85 % 

องค์ประกอบที�  2   
การเรียนการสอน 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 2.1  มีระบบและกลไกการพฒันาแล
บริหารหลกัสูตร 

ระดบั 6  ระดบั 5 

ตัวบ่งชี	ที� 2.1.1  ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีที�ไดง้านทาํตรงสาขาที�สาํเร็จ
การศึกษา 
 

72.64 %  75 % 

ตัวบ่งชี	ที� 2.1.2  ร้อยละของบทความจาก
วทิยานิพนธ์ปริญญาโทที�ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อ
จาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโททั�งหมด 
 

0  15 % 



 

 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 
ผลการประเมิน

จากปีที�ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง

ตามผลการ

ประเมินในรอบปี

ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 

2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 2.1.3  ร้อยละของบทความจาก
วทิยานิพนธ์ปริญญาเอกที�ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อ
จาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกทั�งหมด 

n/a  n/a 

ตัวบ่งชี	ที� 2.1.4  ร้อยละของหลกัสูตรที�ได้
มาตรฐานต่อหลกัสูตรทั�งหมด  

100 %  90 % 

ตัวบ่งชี	ที� 2.2  มีกระบวนการเรียนรู้ที�เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ระดบั 6 
 

 ระดบั 5 

ตัวบ่งชี	ที� 2.2.1  ระดบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละ
สิ�งสนบัสนุนการสอนของอาจารย ์และสิ�ง
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

4.32 
 
 
 
 

 ≥ 3.5 

ตัวบ่งชี	ที� 2.2.2  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ระดบั 6 
 

 ระดบั 5 

ตัวบ่งชี	ที� 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที�
สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียน
การสอนซึ�งบุคคลองคก์ร และชุมชนภายนอก
มีส่วนร่วม 

ระดบั 3 
 
 
 

 

 ระดบั 4 

ตัวบ่งชี	ที� 2.4  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
 

156.30  -10%  - 
+ 10% 

ตัวบ่งชี	ที� 2.5  สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที�มี
วฒิุปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ 
 
 

20 %  ป.เอก  >20% 
และ 

ป.ตรี < 5% 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 2.5.1  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที�มี
วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจาํ 

20 %  ≥ 20% 

ตัวบ่งชี	ที� 2.6  สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที�
ดาํรง ตาํแหน่งอาจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
 

26.67 %  ศ + รศ. + 
ผศ. ≥  40% 

ตัวบ่งชี	ที� 2.7  มีกระบวนการส่งเสริมการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย ์

ระดบั 4 
 
 

 ระดบั 4 

ตัวบ่งชี	ที� 2.7.1  ระดบัความสําเร็จของการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยข์อง
สถาบนั อุดมศึกษา 

ระดบั 3 
 
 

 

 ระดบั 4 

ตัวบ่งชี	ที� 2.8  มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้
อาจารยป์ระจาํทาํการวิจยัเพื�อพฒันาการเรียน
การสอน 

3 ขอ้  3 ขอ้ 

ตัวบ่งชี	ที� 2.9  ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีที�ไดง้านทาํ และการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

99.27 % 

 80 % 

ตัวบ่งชี	ที� 2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีที�ไดรั้บเงินเดือนเริ�มตน้เป็นไปตาม
เกณฑ ์
 

79.69 % 

 75 % 

ตัวบ่งชี	ที� 2.11 ระดบัความพึงพอใจของ
นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

n/a  3.5 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 2.12 ร้อยละของนกัศึกษา และศิษย์
เก่าที�สาํเร็จการศึกษาในรอบปีที�ผา่นมาที�
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้น
วชิาการ วชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปและวฒันธรรม และดา้น
สิ�งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

0.089 %  0.016 % 

ตัวบ่งชี	ที� 2.12.1  จาํนวนวทิยานิพนธ์และงาน
วชิาการของนกัศึกษาที�ไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 
ปี (ชิ�นงาน) 

6 ชิ�น  1  ชิ�น 

ตัวบ่งชี	ที� 2.12.2  จาํนวนนกัศึกษา หรือศิษย์
เก่าที�ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งใน
ดา้นวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวลัทางวชิาการ หรือดา้นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั
คุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ 

6 คน 
 
 
 
 
 

 1  คน 

องค์ประกอบที�  3   
กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 3.1  มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและ
ศิษยเ์ก่า 
 

ระดบั 6 

 

 ระดบั 7 

ตัวบ่งชี	ที� 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา
ที�ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ
บณัฑิตที�พึงประสงค ์
 

ระดบั 4 
 

 ระดบั 4 

ตัวบ่งชี	ที� 3.2.1  ร้อยละของนกัศึกษาที�เขา้ร่วม
กิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษา 
 
 

100 %  ≥  60 % 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

องค์ประกอบที� 4   
การวจัิย 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 4.1  มีการพฒันาระบบและกลไกใน
การสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์
 

5 ขอ้ 
 
 

 มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

ตัวบ่งชี	ที� 4.2  มีระบบบริหารจดัการความรู้
จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

1 ขอ้ 
 
 

 มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

ตัวบ่งชี	ที� 4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
 

7,100.98 บาท  5,000  บาท 

ตัวบ่งชี	ที� 4.3.1  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและ
งานสร้างของสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 
 

759.51 บาท  2,000 บาท 

ตัวบ่งชี	ที� 4.3.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและ
งานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
 

6,341.46 บาท  3,000 บาท 

ตัวบ่งชี	ที� 4.3.3  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที�
ไดรั้บทุนทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายในสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
 
 

4.88 %  20% 

ตัวบ่งชี	ที� 4.3.4  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที�
ไดรั้บทุนทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
 

19.51 %  20% 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 4.4  ร้อยละของงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคที์�ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจด
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบตัรหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ทั�งใน
ระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ 

0  5  % 

ตัวบ่งชี	ที� 4.4.1  ร้อยละของงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคที์�ตีพิมพเ์ผยแพร่และ/หรือนาํไปใช้
ประโยชน์ทั�งในระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 
 

8.76 %  10 % 

องค์ประกอบที�  5   
การบริการวชิาการแก่สังคม 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการ
ทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
สถาบนั 
 
 

ระดบั 7  ระดบั 5 

ตัวบ่งชี	ที� 5.1.1  มีการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวชิาการและ
วชิาชีพมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน
และการวจิยั 
 
 

ระดบั 5  ระดบั 3 

ตัวบ่งชี	ที� 5.1.2  ระดบัความสําเร็จในการ
บริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกิจของ
สถาบนัแก่สังคม  เป็นที�ปรึกษาเป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั  เป็นกรรมการ
วชิาการ  กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 
 
 

ระดบั 5  25 % 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 5.3  ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพที�
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 
 

24.39 %  35  % 

ตัวบ่งชี	ที� 5.4  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ 
 

43.90 %  85 % 

ตัวบ่งชี	ที� 5.5  จาํนวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการ  
และวชิาชีพที�ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติ 
 

n/a  ≥ 2 แหล่ง 

องค์ประกอบที�  6   
การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 6.1  มีระบบและกลไกในการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 

ระดบั 4  ระดบั 3 

ตัวบ่งชี	ที� 6.1.1  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษ ์ พฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมต่อจาํนวน
นกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 
 
 

1.87 %  15 % 

ตัวบ่งชี	ที� 6.1.2  ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์  ศิลปะและวฒันธรรมต่อจาํนวน
โครงการหรือกิจกรรมนกัศึกษาทั�งหมด 
 
 

34.76%  25 % 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 6.1.3  ร้อยละเฉลี�ยของนกั- ศึกษาที�
เขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ ์
พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะและ
วฒันธรรมต่อจาํนวนนกัศึกษาทั�งหมด 

100 %  40 % 

องค์ประกอบที�  7    
การบริหารและการจัดการ 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 7.1  สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารจดัการ และสามารถ
ผลกัดนัสถาบนัใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

4 ขอ้  3ขอ้ 

ตัวบ่งชี	ที� 7.2  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุก
ระดบัของสถาบนั 
 

3 ขอ้ 
 

 3ขอ้ 
 

ตัวบ่งชี	ที� 7.3  มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร
เรียนรู้ 
 

ไม่มีการดาํเนินงาน  ระดบั 2 

ตัวบ่งชี	ที� 7.4  มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันาและธาํรง
รักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและ 
 

ระดบั 4 
 

 ระดบั 4 
 

ตัวบ่งชี	ที� 7.4.1  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที�
เขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือนาํเสนอผลงาน
วชิาการทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
 

78.57%  ≥ 50% 

ตัวบ่งชี	ที� 7.4.2  ร้อยละของบุคลากรประจาํ
สายสนบัสนุนที�ไดรั้บการพฒันาความรู้และ
ทกัษะในวชิาชีพทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

83.33% 
 

 ≥  70% 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 7.4.3  ระดบัคุณภาพของแผนพฒันา
บุคลากรของสถาบนั อุดมศึกษา 

87.50%  ≥ 80% 

ตัวบ่งชี	ที� 7.5  ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูล
เพื�อการบริหารการเรียนการสอนและการวจิยั 
 

ระดบั 1  อยา่งนอ้ย 
2 ขอ้แรก 

ตัวบ่งชี	ที� 7.5.1  ระดบัความสําเร็จของการ
พฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้น
นกัศึกษา บุคลากรและหลกัสูตรและการเงิน 
 

n/a 
 

 n/a 
 

ตัวบ่งชี	ที� 7.6  ระดบัความสาํเร็จในการเปิด
โอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาสถาบนั อุดมศึกษา 
 

ระดบั 3  ระดบั 4 

ตัวบ่งชี	ที� 7.6.1  ระดบัความสําเร็จในการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบติัราชการ 

ระดบั 1  อยา่งนอ้ย 4ขอ้
แรก 

ตัวบ่งชี	ที� 7.7  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที�
ไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพ
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 

0  ร้อยละ 
0.5 % 

ตัวบ่งชี	ที� 7.8  มีการนาํระบบบริหารความ
เสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ระดบั 2  ระดบั 4 

ตัวบ่งชี	ที� 7.9  ระดบัความสาํเร็จของการ
ถ่ายทอดตวัชี�วดัและเป้าหมายของระดบั
องคก์รสู่ระดบับุคคล 
 
 

ระดบั 8  ระดบั 7 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

องค์ประกอบที�  8   
การเงินและงบประมาณ 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 8.1  มีระบบและกลไกในการ
จดัสรร  การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย  การ
ตรวจสอบการเงิน  และงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ระดบั 6  ระดบั 4 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.1  ค่าใชจ่้ายและมูลค่าของ
สถาบนัในการบริการวชิาการและวชิาชีพเพื�อ
สังคมต่ออาจารยป์ระจาํ 
 

731.71  1,000  บาท 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.2  รายรับของสถาบนัในการ
ใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพในนามสถาบนั
ต่ออาจารยป์ระจาํ 

9,512.20 บาท  5,000  บาท 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.3  ร้อยละของค่าใชจ่้ายและ
มูลค่าที�ใชใ้นการอนุรักษ ์พฒันาและสร้าง
เสริมเอกลกัษณ์  ศิลปะและวฒันธรรมต่อ
งบดาํเนินการ 

4.2 %  0.5 % 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.4  สินทรัพยถ์าวรต่อจาํนวน
นกัศึกษา (เตม็เวลาเทียบเท่า) 
 

n/a  n/a 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.5  ค่าใชจ่้ายทั�งหมดต่อจาํนวน
นกัศึกษา (เตม็เวลาเทียบเท่า) 
 
 

2.79 %  ±≥ 10% หรือ 
≤  - 10% 

ของเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.6  ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ
ต่องบดาํเนินการ 

12 %  +5-9% 
หรือ >15% ของ

งบ 
ดาํเนินการ 



 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน
จากปีที�ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 

2550) 

ผลการปรับปรุง
ตามผลการ

ประเมินในรอบปี
ที�ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 
2551) 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.7  งบประมาณสาํหรับการ
พฒันาคณาจารยท์ั�งในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจาํ 

20,285.55 บาท  6,500 บาท 

ตัวบ่งชี	ที� 8.1.8  ค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�ใชใ้น
ระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อนกัศึกษา 

n/a  N/A 
 

ตัวบ่งชี	ที� 8.2  มีการใชท้รัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบนัร่วมกนั 

ระดบั 5  ระดบั 4 

องค์ประกอบที�  9   
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

   

ตัวบ่งชี	ที� 9.1  มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั 7  ระดบั 5 

ตัวบ่งชี	ที� 9.2  มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้
และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่
นกัศึกษา 

ระดบั 4  ระดบั5 

ตัวบ่งชี	ที� 9.3  ระดบัความสาํเร็จของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบั 4  ระดบั4 

ตัวบ่งชี	ที� 9.3.1  ระดบัคุณภาพของสถาบนั
จากผลการประเมิน สมศ. 

ระดบั 4  ระดบั 4 
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ส่วนที� 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ 

 
 ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบกบัเกณฑ์ และเทียบกบัเป้าหมาย 
จุดแขง็ / จุดอ่อน และแนวทางการพฒันาปรับปรุงแต่ละตวับ่งชี.  
    คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม รายงานผลการดาํเนินงานจริง ประเมิน
คุณภาพตนเองตามเกณฑ์ที1สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด และตามเป้าหมายที1กาํหนด
ไว ้ รวมทั.งวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพฒันาปรับปรุง ตามตวับ่งชี. แต่ละองคป์ระกอบ
คุณภาพ ดงันี.  
 

องค์ประกอบที� 1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบ่งชี'ที�  1.1   มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณธิาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์  แผน  

                      ดําเนินงานและมีการกาํหนดตัวบ่งชี'เพื�อวดัความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 

                      แผนให้ครบทุกภารกจิ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  : กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    : ระดับ 

1. มีการกาํหนดปรัชญา หรือ ปณิธาน   
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนดาํเนินงานและแผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้งกนั

และสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ 
3. มีการกาํหนดตวับ่งชี.ของการดาํเนินงานและกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี. เพื1อวดั

ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
4. มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี.  อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั. ง 

และ รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนั 
6. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมาย 

กบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโนม้ใน
อนาคตอยา่งสมํ1าเสมอ 

7. มีการนาํผลการประเมินและผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื1อง 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 – 6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
       ปีงบประมาณ 2551 คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั 7 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงันี.  

1. คณะวิทยาการจดัการมีการกาํหนดปรัชญา หรือ ปณิธาน โดยการประชุมร่วมกนัระหว่าง
อาจารย์ภายในคณะ  เพื1อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามสภาพการณ์ในปัจจุบนัของทางคณะ
(1.1.1.1) และไดจ้ดัพิมพเ์ผยแพร่ในคู่มือนกัศึกษา (1.1.1.2) รายงานประจาํปี (1.1.1.3) หนา้เวบ็ไซตค์ณะ  
(1.1.1.4) คาํรับรองปฏิบติัราชการ (1.1.1.5)  

2. คณะวิทยาการจดัการมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน และแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี (1.1.2.1) ให้สอดคล้องกนัและสอดคล้องกบัภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ยุทธศาสตร์และ
แผนพฒันาของชาติ (1.1.2.2) โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส 
(Opportunity) และภยัคุกคาม (Threats)  และนาํมาพฒันากาํหนดกลยุทธ์ (Strategy)  วิสัยทศัน์ (Vision) 
พนัธกิจ (Mission) เป้าประสงค ์(Goal) วตัถุประสงค ์(Objective) จากนั.นนาํสู่การวิพากษโ์ดยคณาจารย์
ในคณะ  และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก (1.1.2.2) และนาํมาดาํเนินการปรับแก้ให้มีความเหมาะสม ก่อน
นาํไปใช้ในปีงบประมาณต่อไป และเผยแพร่ให้คณาจารย ์ เจา้หน้าที1 นกัศึกษา  และผูมี้ส่วนเกี1ยวขอ้ง
ทราบทั1วกนั   

3. คณะวิทยาการจดัการมีการกาํหนดตวับ่งชี.ของการดาํเนินงานและกาํหนดเป้าหมายของแต่
ละตวับ่งชี. เพื1อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน โดยผนวกใชต้วับ่งชี.ของ สกอ. สมศ. กพร. และตวับ่งชี.
ที1พฒันาเป็นเครื1องชี.วดัผลงานขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัและเทียบเคียงกบัสถาบนัชั.น
นาํทั.งในและต่างประเทศ  และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี.  เพื1อวดัความสําเร็จของการดาํเนินงาน
ตามแผน (1.1.3.1) 

4. คณะวทิยาการจดัการมีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มีการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี.   และรายงานผลการดาํเนินงานต่อผูบ้ริหาร  (1.1.4.1) (1.1.4.2) 
(1.1.4.3) (1.1.4.4) 

5. คณะวิทยาการจดัการมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี.
อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั. ง (1.1.5.1) (1.1.5.2) และ คณะฯ มีการรายงานผลต่อมหาวทิยาลยั  

6. คณะวิทยาการจดัการมีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน 
เป้าประสงค์ เป้าหมาย กับยุทธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และ
แนวโนม้ในอนาคตอยา่งสมํ1าเสมอ (1.1.6.1) (1.1.6.2) (1.1.6.3 ) 
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7. คณะวิทยาการจดัการมีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการดาํเนินงานมาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนัอย่างต่อเนื1อง 
(1.1.7.1) 
 

ตารางที�  1.1.1  การวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของคณะฯ กบัแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั 

ประเดน็     

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ของมหาวทิยาลยั กลยุทธ์ของคณะวทิยาการจดัการ ความสอดคล้อง 

เสริมสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษาแก่
ประชาชน 

 

1.ขยายการรับนกัศึกษา 
 
 
 
 

1. การผลิตบณัฑิตและขยายการรับ
นกัศึกษา 
-  ปรับระบบการเรียนการสอนเป็น 
    หมู่ใหญ่ และใช ้IT 
-  จดั Road Show แนะแนวการศึกษาต่อ 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 
 

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติให้
ทอ้งถิ1น 
 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
-  มีศูนยบ์ริการวชิาการทางธุรกิจ 
-  มีศูนยอ์บรมผูจ้ดัทาํบญัชี 
- จดัอบรมหลกัสูตรระยะสั.น 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 

3.ศูนยก์ารเรียนรู้ทวารวดี 
 

- ไม่สอดคลอ้งและไม่
มีแผนงาน/โครงการ
รองรับ 

พฒันาคุณภาพ
และมาตรฐาน
ทางวชิาการ 

 

1.ปฏิรูปการเรียนรู้ 
     - พฒันาหลกัสูตรแปรับปรุง
หลกัสูตร 
    - พฒันาสื1อการเรียนรู้ที1ใชร้ะบบ 
ICT 
    - พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
    - พฒันานกัศึกษาดว้ยกิจกรรม 

2.1.  ปฏิรูปการเรียนรู้  
     - พฒันาหอ้งปฏิบติัการ 
     - บูรณาการการเรียนการสอนเขา้กบั
การใหบ้ริการทางวชิาการและการทาํนุ
บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
     - จดัตั.งศูนยก์ารเรียนเพื1อพฒันาวชิา
ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ 
    - จดัสอบภาษาองักฤษและ
คอมพิวเตอร์ก่อนสาํเร็จการศึกษา 
    - ประเมินนกัศึกษาก่อนออกฝึกฯ 
    -  จดัใหน้กัศึกษาไดพ้บกบัวทิยากรผูมี้
ชื1อเสียงและ/หรือปราชญช์าวบา้น 
    -  จดัใหน้กัศึกษาไดอ่้านหนงัสือดีนอก
เวลาในทุกรายวชิา 
    -   อบรม ดูงานนอกสถานที1 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
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ประเดน็     

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ของมหาวทิยาลยั กลยุทธ์ของคณะวทิยาการจดัการ ความสอดคล้อง 

พฒันาคุณภาพ
และมาตรฐาน
ทางวชิาการ 
(ต่อ) 

 

2.พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

2.2 เพิ1มศกัยภาพอาจารย ์
-  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขียนผลงานวชิาการ 
- ใหทุ้นอุดหนุนการพฒันาตาํรา 
-  สนบัสนุนการศึกษาต่อ 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 

3. พฒันามาตรฐานและการประกนั
คุณภาพ บณัฑิต 
 

-  ประกนัคุณภาพในระดบัโปรแกรมวชิา 
- เนน้ทกัษะภาษาองักฤษและ 
คอมพิวเตอร์ 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 

4. การสร้างจุดเด่นของคณะ -   โครงการพฒันานกัศึกษาสู่ School of 
Business 
-   พฒันาใหน้กัศึกษามีความสามารถ
พิเศษเฉพาะโปรแกรม 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 

การพฒันาระบบ
การบริหาร

จดัการ 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
พฒันาระบบการบริหารจดัการที1มี
ประสิทธิภาพทนัสมยั 
 
 
 

-  การพฒันาระบบบริหารจดัการที1มี
ประสิทธิภาพและทนัสมยั 
-  พฒันาและปรับปรุงหอ้งเรียน 
- สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ภายใน
องคก์ร 
- พฒันารูปแบบการจดัการความรู้ 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 
 
 

- พฒันาและประยกุตใ์ช ้ ICT 
 

- พฒันาและประยกุตใ์ช ้IT 
- พฒันาและปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์ 
- พฒันาและปรับปรุงระบบ IT 
- ใช ้ II  ในการปรับปรุงระบบ 
ฐานขอ้มูลเพื1อการบริหาร 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 

- การพฒันาบุคลากร  -  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขียนผลงานวชิาการ 
- ใหทุ้นอุดหนุนการพฒันาตาํรา 
-  สนบัสนุนการศึกษาต่อ 
-  ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 

- การจดัหารายไดข้องมหาวทิยาลยั -  มีศูนยบ์ริการวชิาการทางธุรกิจ 
-  มีศูนยอ์บรมผูจ้ดัทาํบญัชี 
- จดัอบรมหลกัสูตรระยะสั.น 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
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ประเดน็     

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ของมหาวทิยาลยั กลยุทธ์ของคณะวทิยาการจดัการ ความสอดคล้อง 

การเพิ1มขีด
ความสามารถ

และความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชนและ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ1น 

4.  เพิ1มขีดความสามารถและความ
เขม็แขง็ของชุมชนและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ1น 
     

การวจิยัเพื1อพฒันาทอ้งถิ1น 
-  ส่งเสริมการวจิยัในทอ้งถิ1น ร่วมกบั
สถานประกอบการ และ/หรือ กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 

- ใชท้อ้งถิ1นเป็นศูนยก์ลางในการวจิยั
และบริการทางวชิาการ 
 

เป็นแหล่งความรู้และบริการวชิาการ 
-  จดัตั.งและพฒันาศูนยบ์ริการวชิาการ
ทางธุรกิจ 
- ศูนยอ์บรมผูจ้ดัทาํบญัชี 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 

- พฒันาวชิาชีพครู 
 

- 
 

ไม่สอดคลอ้งและไม่
มีแผนงาน/โครงการ
รองรับ 

- สร้างความเขม้แขง็ของทุนทาง
สงัคมและทุนทางวฒันธรรม  
 

สร้างความเขม้แขง็ของทุนทางสงัคม
และทุนทางวฒันธรรม 
- จดักิจกรรมการอบรมใหแ้ก่
หน่วยงานในทอ้งถิ1น 
- แสวงหา  สร้าง สะสมและเผยแพร่        
องคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ1นและ
ปราชญช์าวบา้น 

สอดคลอ้งและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 
 
 
 

- พฒันาสถาบนัอาหาร - ไม่สอดคลอ้งและไม่
มีแผนงาน/โครงการ
รองรับ 

 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

1.1 ระดบั ผา่น   ระดบั 7 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

1.1 ระดบั ระดบั 6 ระดบั 7 ผา่น ระดบั  7 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง  : 

          คณะวิทยาการจดัการ มีการกาํหนดปรัชญา  ปณิธาน  มีกระบวนการพฒันากลยุทธ์   แผน
ดาํเนินงาน  และแผนปฏิบติัการประจาํปี  ที1สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ยุทธศาสตร์และ
แผนพฒันาของชาติ  มีการกาํหนดตวับ่งชี.ของการดาํเนินงานและกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี. เพื1อ
วดัความสําเร็จของการดาํเนินงาน  มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี.  อย่างน้อยปีละ 2 ครั. ง และ รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภา
มหาวทิยาลยั  มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมาย 
กบัยุทธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สมํ1าเสมอ และมีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื1อง 
 
แนวทางการพฒันา : 

       คณะวทิยาการจดัการจะนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื1อง 
 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 1.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.1.1.1 
 

1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
1.1.1.5 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการพฒันายทุธศาสตร์ การสร้างจุดเนน้ของคณะ
และโปรแกรมวชิา 
คู่มือนกัศึกษา 
(ร่าง) รายงานประจาํปี 2551 ของคณะวทิยาการจดัการ 
Web Site คณะวทิยาการจดัการ 
คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551  

1.1.2.1 
 

1.1.2.2 
1.1.2.3 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการพฒันายทุธศาสตร์ การสร้างจุดเนน้ของคณะ
และโปรแกรมวชิา 
แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2551-2555 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั. งที1 3/2551 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.1.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํงบประมาณ 2551 
1.1.3.2 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551 หนา้ 11 
1.1.4.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํงบประมาณ 2551 
1.1.4.2 รายงานประจาํปี 2551 
1.1.4.3 คู่มืองบประมาณ 
1.1.4.4 รายงานผลการใชง้บประมาณ 
1.1.5.1 

 
1.1.5.2 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํงบประมาณ 
2551(รอบ 6 เดือน) และ (รอบ 12  เดือน) 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจดัการ ครั. งที1 3/ 2551 

1.1.6.1 
 

1.1.6.2 
1.1.6.3 
1.1.6.4 

การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนกลยทุธ์ของคณะฯ กบัแผน 
กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปีฉบบัที1  2  พ.ศ. 2551 – 2565 
แผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ.2551 – 2555 
แผนยทุธศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2551 – 2555 

1.1.7.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2550 เปรียบเทียบกบัคาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551 

 

ตัวบ่งชี'ที� 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี'ของการปฏิบัติงานที�กาํหนด 

 

ชนิดของตัวบ่งชี' : ผลผลติ  

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  60 –  74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  75 –  89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  90 – 100 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
        ปีงบประมาณ 2551 คณะวิทยาการจดัการมีการดาํเนินงานตามแผนงานที1กาํหนด จาํนวน  105  
โครงการ   บรรลุเป้าหมายตามตวับงชี.  100  โครงการ      ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี.การ
ปฏิบติังานที1กาํหนด เท่ากบั  95.24  (1.2.3.1)  บรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี.   100 โครงการ (1.2.3.2) 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

1.2 ร้อยละ 95.24 3    คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

1.2 ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.24  บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

        คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ.                     การบรรลุเป้าหมาย 

                              3  คะแนน                       บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 
         คณะวิทยาการจดัการ  มีการวางแผนการดาํเนินการและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน ซึ1 งคณาจารยภ์ายในคณะไดทุ้่มเทการดาํเนินงานอยา่งเต็มที1เพื1อให้การดาํเนินโครงการบรรลุ
ตามเป้าหมายที1ไดต้ั.งไว ้ ซึ1 งบรรลุตามตวับ่งชี.การปฏิบติังานที1กาํหนดที1ร้อยละ 95.24 
 
แนวทางการพฒันา  : 
       คณะวทิยาการจดัการจะพฒันาการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี.การปฏิบติังานที1
กาํหนดใหม้ากขึ.น 
 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 1.2   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.2.3.1 รายงานประจาํปี (ปฏิทินกิจกรรม) 
1.2.3.2 ตวัอยา่งโครงการ/กิจกรรมแต่ละโปรแกรมวชิา 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที� 1   

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนดาํเนินการ 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตวับ่งชี.ของการปฏิบติังานที1
กาํหนด 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี�ย  3.00 - -  

 
 

องค์ประกอบที� 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี'ที� 2.1 :  มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร   
2. มีการกาํหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต 
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทุกเรื1อง 
4. มีการวเิคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา เช่น ร้อยละของหลกัสูตรที1

ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที1ตีพิมพเ์ผยแพร่ ร้อย
ละของบณัฑิตที1ทาํงานตรงสาขา 

5. มีการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลกัสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 

6. หลกัสูตรที1เปิดสอนทุกหลกัสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุกเรื1องและมีการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

7. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที1เนน้การวจิยั (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก)  
ที1เปิดสอนมีจาํนวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตรทั.งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5-6  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปีการศึกษา  2551  คณะวิทยาการจดัการ มีผลการดาํเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดงันี.  
 1. คณะฯ มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร  โดยมีวตัถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิต 
จดัเตรียมความพร้อมทั.งดา้นคณาจารยแ์ละสิ1งสนบัสนุนการเรียนรู้ ทั.งดา้นห้องสมุด  ระบบสารสนเทศ 
ศูนยก์ารเรียนรู้  หอ้งปฏิบติัการ อาคารสถานที1   และวสัดุอุปกรณ์การศึกษาอื1น  ๆ ที1เกี1ยวขอ้ง  ก่อนการ
จดัการเรียนการสอน  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. (2.1.1.1) (2.1.1.2) และ
มาตรฐานอื1น ๆ ที1เกี1ยวขอ้ง (2.1.1.3)  เสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื1อผ่านความ
เห็นชอบและไดผ้า่นการพิจารณารับทราบใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (2.1.1.4) 

2. คณะฯ มีการกาํหนดเป้าหมายแผนการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิตของ 
หลกัสูตรหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.2.1) หลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.2.2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.2.3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(2.1.2.4)  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  (2.1.2.5) 
 3. คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ คณะฯ ได้มีการแต่งตั. ง
คณะกรรมการรับผิดชอบในการจดัทาํหลกัสูตร วิพากษ์หลกัสูตรทั.งหมดไดแ้ก่หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ในปี พ.ศ.2548 
(2.1.3.1) และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ในปีการศึกษา 2551 (2.1.3.2) และมีการศึกษาดูงานเพื1อกาํหนดรูปแบบหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 

4. คณะฯ มีการดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการทุกหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา โดย 
พิจารณาจากภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2550-2551 
(2.1.4.1) 

5. หลกัสูตรที1เปิดสอนทุกหลกัสูตร ในคณะฯ ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 และมีการประกนัคุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
หลกัสูตรหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.5.1) หลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.5.2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.5.3) (2.1.5.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2.1.5.4)  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  (2.1.5.5)  
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ชื�อหลกัสูตร สกอ.พจิารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

25  มกราคม  2550 
 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

สภาวชิาชีพบญัชี 

31  กรฎาคม  2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

16  ธนัวาคม  2549 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

16  ธนัวาคม  2549 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

8  กุมภาพนัธ์  2551 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552) 

25  พฤษภาคม  2552 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.1 ระดบั ดาํเนินการ 5-6  
ขอ้แรก (ยกเวน้ขอ้ 5) 

2  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.1 ระดบั ผา่น ระดบั 6  ระดบั 5 ดาํเนินการ 5-6  
ขอ้แรก (ยกเวน้ขอ้ 5) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

        คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ.                     การบรรลุเป้าหมาย 

                                2   คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 

 คณะวิทยาการจดัการ มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตรทุกหลกัสูตร  ที1เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตบณัฑิต จดัเตรียม
ความพร้อมทั.งดา้นคณาจารยแ์ละสิ1งสนบัสนุนการเรียนรู้ ทั.งดา้นห้องปฏิบติัการ  อาคารสถานที1และ
วสัดุอุปกรณ์การศึกษาอื1น  ๆ ที1เกี1ยวขอ้ง  ก่อนการจดัการเรียนการสอนให้อย่างนอ้ยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และมาตรฐานอื1น ๆ ที1 เกี1ยวข้อง เช่นมาตรฐาน
หลกัสูตรของสภาวิชาชีพบญัชี       มีการกาํหนดเป้าหมายแผนการผลิตบณัฑิตในแผนการผลิตบณัฑิต  
มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ซึ1 งผ่านความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื1อง เช่น ร้อยละของหลกัสูตรที1ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ร้อยละของบณัฑิตที1ทาํงานตรงสาขา เพื1อให้สามารถนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการ
หลักสูตรประจาํปีการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
หลกัสูตร  
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.1 

 

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.1.1.1 
2.1.1.2 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื1องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื1องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.2.4 
2.1.2.5 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  

2.1.3.1  
2.1.3.2  

 
2.1.3.3  

คาํสั1งมรน. ที1 643/2548 แต่งตั.งคณะกรรมการโครงการพฒันาหลกัสูตรคณะวทิยาการจดัการ 
คาํสั1ง มรน. ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา
การจดัการโลจิสติกส์   
คาํสั1งมรน. ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา 
สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2.1.4.1 ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 2550-2551 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.5.4 
2.1.5.5 

เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สภาวชิาชีพบญัชี) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง) 

2.1.5.6 เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
 

 

ตัวบ่งชี'ที�  2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้งานทาํตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา (สมศ.) 

 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที1ไดง้านทาํตรงสาขาที1สาํเร็จการศึกษา  หมายถึง  ร้อยละของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ทุกหลกัสูตร ไดแ้ก่  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรต่อเนื1อง  
หลกัสูตรสมทบ)  ที1ไดง้านทาํตรงหรือสอดคลอ้งกบัสาขาที1สาํเร็จการศึกษาเทียบกบับณัฑิตที1ตอบ
แบบสอบถามเมื1อเทียบกบับณัฑิตที1สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั.นที1ไดง้านทาํ  โดยใหน้บัเฉพาะ
บณัฑิตที1ไม่มีงานทาํก่อนเขา้ศึกษาต่อ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 59  60 – 79  ≥  80 
 

ผลการดําเนินงาน  : 

ในปีการศึกษา  2551  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม  ทาํการสาํรวจนกัศึกษาที1สาํเร็จการศึกษา  
คณะวทิยาการจดัการทั.งหมด  845  คน (2.1.1.1.1)  พบวา่บณัฑิตทั.งหมด  845  คน ตอบแบบสอบถาม   
648 คน พบวา่  378  คน ไดง้านตรงสาขาที1สาํเร็จการศึกษาเท่ากบัร้อยละ 44.73 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ สมศ. 

2.1.1 ร้อยละ ร้อยละ 44.73 1  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.1.1 ร้อยละ ร้อยละ  72.64   ร้อยละ 75   ร้อยละ 44.73  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี'ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

1  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

คณะวิทยาการจดัการ ไม่ได้ดาํเนินการสํารวจเอง มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม ดาํเนินการ
สํารวจภาวะการมีงานทาํ ของบณัฑิตทุกหลกัสูตรที1สังกดัคณะวิทยาการจดัการ ในปี 2551  ทาํให้ไม่
สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบ 

 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ ดาํเนินการสํารวจภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตทุกหลกัสูตรที1สังกดัคณะ

วิทยาการจัดการ โดยประสานกับโปรแกรมวิชา เพื1อความรวดเร็วในการนําข้อมูลมาใช้ในการ
ดาํเนินงานของคณะฯ และทาํการส่งเสริมความร่วมมือกบัสถานประกอบการต่างๆ ที1มีความเหมาะสม
กบัความรู้ของนกัศึกษา 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.1.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.1.1.1.1 เอกสารรายงานภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม  ปีการศึกษา 2550-2551 
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ตัวบ่งชี'ที� 2.1.2    ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทที�ตีพมิพ์  เผยแพร่ต่อจํานวน 

                            วทิยานิพนธ์ปริญญาโททั'งหมด  (สมศ.) 
 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตที1สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ที1
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อจาํนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิต
ทั.งหมดที1สาํเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ทั.งนี. ไม่นบัภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 

การคิดร้อยละตัวบ่งชี'  :  คาํนวณมาจาก 
 

บทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตที1สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั.นที1ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ 
 

          จาํนวนวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของมหาบณัฑิตที1สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั.น 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 24  25 – 39  ≥  40 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการทั1วไป ทั.งแผน ก.  และแผน ข.  ในปีการศึกษา  2551  มี
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สําเร็จการศึกษาทั.งสิ.น 51 คนเป็นนกัศึกษาแผน ก.  38 คน  และแผน ข.  13 
คน โดยนักศึกษาระดบัปริญญาโทที1มีบทความจากวิทยานิพนธ์ของมหาบณัฑิตที1ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดบั ชาติ จาํนวน 6 คน (2.1.2.1.1) (2.1.2.1.2) (2.1.2.1.3) (2.1.2.1.4) (2.1.2.1.5) (2.1.2.1.6) 
ตีพิมพ์และนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ครั. งที1  1 ระหว่างวนัที1  23-24 ตุลาคม 2551  ณ  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม คิดเป็น ร้อยละ 19.79  
 
 
 
 
 

x 100 
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ตารางที1  2.1.2..11   นกัศึกษาระดบัปริญญาโทที1มีบทความจากวทิยานิพนธ์ของมหาบณัฑิตที1ไดรั้บการ  
                             ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ 

นักศึกษา ชื�อบทความจากวทิยานิพนธ์ 

นายกุลธวชั  กรีทอง    ปัจจยัจาํแนกระดบัผลิตภณัฑ์ของผลิตภณัฑใ์นโครงการผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถิ1น 

นายขวญัชยั   สุขศรีวไิลกุล พฤติกรรมและการตดัสินใจซื.ออาหารเสริมสาํหรับพืชของชาวนา  
อาํเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี 

นายผจญ   ประทุมนนัท ์ การศึกษาปัจจยัการตลาดที1มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื.อรถยนต ์ 
กระบะบรรทุกส่วนบุคคลมือสองของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
สุพรรณบุรี 

นายสุชยั   ชาตรีนุวฒัน์ แบบมีส่วนร่วมของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  
สาขาภาคตะวนัออก  ที1มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ที1มาใชบ้ริการ 

นายอาํนาจ   โภชนากรณ์ ปัจจยัการบริหารที1มีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานสาธารณสุขใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 

นางอุบลรัตน์   รัตนชาติชยั พฤติกรรมและการตดัสินใจใชบ้ตัรเอทีเอม็ ของลูกคา้ธนาคารเพื1อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาสุพรรณบุรี 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ สมศ. 

2.1.2 ร้อยละ 19.79 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.1.2 ร้อยละ 0 ร้อยละ15  ร้อยละ 19.79 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี'ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

1  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 

 คณะวทิยาการจดัการ มีการส่งเสริมการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญา
โท  อยา่งชดัเจน 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะฯ ควรมีแผนการในการส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา  ได้มีการเผยแพร่
บทความจากวิทยานิพนธ์  หรือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ขอรับทุนในระดบัชาติ  เพื1อจะนาํไปสู่การ
เผยแพร่ผลงานในระดบัชาติ หรือนานาชาติต่อไป 
 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  2.1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.1.2.1.1 ปัจจยัจาํแนกระดบัผลิตภณัฑ์ของผลิตภณัฑใ์นโครงการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถิ1น 
2.1.2.1.2 พฤติกรรมและการตดัสินใจซื.ออาหารเสริมสาํหรับพืชของชาวนา อาํเภอสามโคก   

จงัหวดัปทุมธานี 
2.1.2.1.3 การศึกษาปัจจยัการตลาดที1มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื.อรถยนต ์ กระบะบรรทุก 

ส่วนบุคคลมือสองของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี 
2.1.2.1.4 แบบมีส่วนร่วมของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาภาคตะวนัออก  

ที1มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ที1มาใชบ้ริการ 
2.1.2.1.5 ปัจจยัการบริหารที1มีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานสาธารณสุขในจงัหวดัสมุทรสาคร 
2.1.2.1.6 พฤติกรรมและการตดัสินใจใชบ้ตัรเอทีเอม็ ของลูกคา้ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  สาขาสุพรรณบุรี 
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ตัวบ่งชี'ที�  2.1.3  ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกที�ตีพมิพ์เผยแพร่ต่อจํานวน           

                           วทิยานิพนธ์ปริญญาเอกทั'งหมด  (สมศ.) 
 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของดุษฎีบณัฑิตที1สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาที1
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อจาํนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของดุษฎีบณัฑิต
ทั.งหมดที1สาํเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ทั.งนี.   ไม่นบัภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 
การคิดร้อยละตัวบ่งชี'  :  คาํนวณมาจาก 
 

บทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกของดุษฎีบณัฑิตที1สาํเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษานั.นที1ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ 

 
จาํนวนวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของดุษฎีบณัฑิตที1สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั.น 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 39 40 – 59  ≥  60 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 คณะวทิยาการจดัการ ไม่มีการดาํเนินการหลกัสูตรปริญญาเอก 
 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ สมศ. 

2.1.3 ร้อยละ n/a n/a 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.1.3 ร้อยละ - - n/a n/a 
 

x 100 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี'ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

n/a n/a 

จุดแข็ง/จุดอ่อน  : 

n/a 

แนวทางการพฒันา  : 
n/a 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  2.1.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

  
 

 

ตัวบ่งชี'ที�  2.1.4 ร้อยละของหลกัสูตรที�ได้มาตรฐานต่อหลกัสูตรทั'งหมด  (สมศ.) 

 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ปัจจัยนําเข้า 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 ร้อยละของหลกัสูตรที1สถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนที1ไดม้าตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม 2548)  เมื1อเทียบจากหลกัสูตรทั.งหมดที1สถาบนัอุดมศึกษา
เปิดสอนในปีงบประมาณนั.น  โดยการนบัหลกัสูตรที1ไดรั้บมาตรฐานหลกัสูตรให้นบัสะสม  และการ
แจงนบัใหน้บัตามสาขาวชิาที1เปิดสอน  มิใช่นบัตามชื1อปริญญา 
 
การคิดร้อยละตัวบ่งชี'  :  คาํนวณมาจาก 
 

จาํนวนหลกัสูตรที1ไดม้าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

จาํนวนหลกัสูตรทั.งหมดที1สถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั.น 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 79 80 – 99  100 

x 100 
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ผลการดําเนินงาน  : 

คณะวทิยาการจดัการ มีหลกัสูตรเปิดสอนที1ไดม้าตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน  3  หลกัสูตรและระดบัปริญญาโทจาํนวน 1  
หลกัสูตร โดยหลกัสูตรทั.งหมดไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสภาวชิาชีพไดแ้ก่   
   1.  หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) แบ่งเป็น  7 
สาขาวชิา  ไดแ้ก่  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ (การจดัการทั1วไป)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)์  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การตลาด)  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  (2.1.4.3.1)  
  2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
(2.1.4.3.2)   
  3.  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.4.3.3)   (2.1.4.3.4) 
  4.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการทั1วไป ( 2.1.4.3.5)  
   5. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
จดัการโลจิสติกส์)  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ)  (2.1.4.3.6) 
 

ชื�อหลกัสูตร สกอ.พจิารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

25 มกราคม 2550 
 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)  

สภาวชิาชีพบญัชี 

31 กรฎาคม 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

16 ธนัวาคม 2549 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

16 ธนัวาคม 2549 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

8 กุมภาพนัธ์ 2551 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552) 

25 พฤษภาคม 2552 

 
ดงันั.นหลกัสูตรของคณะวิทยาการจดัการจาํนวน 5 หลกัสูตร เป็นหลกัสูตรที1ไดม้าตรฐานและ

ไดรั้บการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบทุกหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ สมศ. 

2.1.4 ร้อยละ ร้อยละ 100 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.1.4 ร้อยละ ร้อยละ 100 ร้อยละ90 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี'ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 
คณะวทิยาการจดัการ มีหลกัสูตรเปิดสอนที1ไดม้าตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ1 งทุกหลกัสูตรได้มาตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ.2548  
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ ควรมีการดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการทุกหลกัสูตรประจาํปี
การศึกษา  และนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลกัสูตร 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.1.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.1.4.3.1 
2.1.4.3.2  
2.1.4.3.3 
2.1.4.3.4 
2.1.4.3.5 
2.1.4.3.6 

เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สภาวชิาชีพบญัชี) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
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ตัวบ่งชี'ที� 2.2 :  มีกระบวนการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   : ระดบั 
1. มีกลไกการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดั

การศึกษาทุกหลกัสูตร 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุก

หลกัสูตร 
3. มีการใชสื้1อและเทคโนโลยหีรือนวตักรรมในการสอนเพื1อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 
4. มีการจดัการเรียนการสอนที1มีความยดืหยุน่และหลากหลายที1จะสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที1สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ที1จดัใหผู้เ้รียนและอิง

พฒันาการของผูเ้รียนทุกหลกัสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในเรื1องคุณภาพการสอนและสิ1งสนบัสนุนการ

เรียนรู้ทุกหลกัสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื1องทุกหลกัสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
              ในปีการศึกษา 2551   คณะวทิยาการจดัการ มีการดาํเนินงาน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงันี.  
 1. คณะฯ มีการดาํเนินการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาแต่ละหลกัสูตร และดาํเนินการจดัทาํคู่มือการศึกษา ระดบัปริญญาตรี เป็นประจาํ
ทุกปี ซึ1 งมีรายละเอียดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศึกษาทุกหลกัสูตร (2.2.1.1)    
 2.  คณะฯ มีการจดัประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  เพื1อชี. แจงนโยบายการ
จดัการเรียนการสอนที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ให้อาจารยทุ์กคนทราบ  (2.2.2.1)   และให้นาํไปใชใ้นการ
ออกแบบการเรียนการสอน ที1มุ่งเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น ส่งเสริมให้มี
การจดักิจกรรมภาคปฏิบติัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั  มอบหมายงานให้ผูเ้รียนร่วมกนัคิด ฝึกแก้ปัญหาด้วย
วธีิการที1หลากหลาย ตลอดจนนาํเสนอพร้อมรับฟังขอ้คิดเห็น สร้างบรรยากาศการแลกเปลี1ยนเรียนรู้ให้
เกิดแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงทั.งภายในและภายนอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
(2.2.2.2)   
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 3.  คณะฯ สนบัสนุนให้แต่ละโปรแกรมวิชามีการส่งเสริมให้อาจารยผ์ูส้อนมีการใช้สื1อและ
เทคโนโลยี ในการเรียนสอนเพื1อส่งเสริมการเรียนรู้   โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณ (2.2.3.1)  ในการจดัการเรียนการสอน เช่น  เครื1องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  เครื1องฉาย LCD   
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  หอ้ง On air และหอ้งเรียนที1อุปกรณ์ช่วยสอนพร้อม เพื1อส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นกัศึกษา (2.2.3.2) 

4.   คณะฯ มีการจดัการเรียนการสอนที1มีความยดืหยุน่และหลากหลาย  ที1จะสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียน เช่น การจดักิจกรรม/โครงการต่างๆ ที1มีความยืดหยุน่และหลากหลาย  เช่นโครงการ
สัมมนาประชาสัมพนัธ์เรื1 องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวิชาการวาง
แผนการประชาสัมพนัธ์   โครงการ HRM สัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวิชามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร   
(2.2.4.2) DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสํา เ ร็จรูปทางการบัญชี 
ประกอบการเรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี (2.2.4.3) 

5.  คณะฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที1สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ที1จดัให้ผูเ้รียน
และอิงพฒันาการของผูเ้รียนทุกหลกัสูตร  โดยผลการประเมินการการเรียนการสอนที1สอดคล้องกบั
สภาพการเรียนรู้ที1จดัให้ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียนของคณะวิทยาการจดัการ จากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 11 และขอ้12 พบวา่ร้อยละ 
97.37 ของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ มีการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (2.2.5.1) 

6.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนแลtพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื1องทุกหลกัสูตร โดย
การนาํผลการประเมินมาเขา้วาระการประชุมในระดบักรรมการบริหารคณะและการประชุมคณาจารย์
เพื1อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (2.2.6.1) 
 
ตารางที� 2.2.1 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

         ปีการศึกษา 2551 
 

คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรียนที1 1/2551 ร้อยละ  100 

คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรียนที1 2/2551 ร้อยละ 94.74 

คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ปีการศึกษา 2551 ร้อยละ  97.37 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.2 ระดบั ผา่น ระดบั 6 2  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.2 ระดบั ระดบั 5 ระดบั 5 ผา่น ระดบั 6 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                   2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

    คณะวิทยาการจดัการ มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ที1เนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญั มีการใช้สื1อวีดีทศัน์  และการนาํเสนอบทเรียนในรูปแบบ Power Point ในการสอนเพื1อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีการประเมินผลการเรียน ภาคเรียนละ 1-2 ครั. ง เนื1องจากในการจดัการ
เรียนการสอน มกัเป็นการสอนนกัศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่  และห้องเรียนบางห้องไม่อุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวก จึงทาํให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที1มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  เพียงพอที1จะ
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนที1แตกต่างกนัได ้   
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวิทยาการจดัการ ควรมีการพฒันาวิธีการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนที1เป็นกลุ่ม
ใหญ่     มีการประเมินผลการเรียนการสอนที1สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที1จดัให้ผูเ้รียนและอิง
พฒันาการของผูเ้รียน   และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในเรื1องคุณภาพการสอน  
เพื1อที1จะสามารถปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตังบ่งชี'ที� 2.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.2.1.1 คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2551 
2.2.2.1 
2.2.2.2 

เอกสารประกอบการประชุมอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  ครั. งที1 5/2551  
แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการ 

2.2.3.1 
2.2.3.2 

แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551   
รายงานการใชง้บประมาณ ปีงบประมาณ 2551  

2.2.4.1 
 

2.2.4.2 
2.2.4.3 

โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์เรื1องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ ประกอบการเรียน
รายวชิาการวางแผนการประชาสัมพนัธ์   
โครงการ HRM สัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร   
DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี ประกอบการ
เรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี  

2.2.5.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ 
2.2.6.1 เอกสารประกอบการประชุมอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  ครั. งที1 5/2551  

 

ตัวบ่งชี'ที�  2.2.1 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ�งสนับสนุน 

  การสอนของอาจารย์ และสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้  (สมศ.) 

 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  กระบวนการ 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาเกี1ยวกบัประสิทธิภาพการสอนของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชา  
ซึ1 งประกอบดว้ย  ความคิดเห็นเกี1ยวกบัวิธีการถ่ายทอดความรู้  การเตรียมเนื.อหา  การบูรณาการ  และ
ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน 
 ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งมีแบบฟอร์มสาํหรับประเมินการสอนของคณาจารยต์าม
รูปแบบของทบวงมหาวทิยาลยั  โดยนิสิต  นกัศึกษาที1ลงทะเบียนเรียนจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อการสอน
ของอาจารย ์ ทั.งในระหวา่งเรียนและเมื1อสิ.นสุดการเรียนการสอน 
 ตวับ่งชี. ดงักล่าวเป็นตวับ่งชี. คุณภาพการสอนของคณาจารยแ์ละสิ1งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ1 ง
ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิต  นกัศึกษา  ถือเป็นตวัวดัในดา้นทรัพยากร (Input)  เนื1องจากเชื1อวา่คุณภาพครู
และสิ1งสนับสนุนการเรียนรู้ที1ดีจะมีผลทาํให้คุณภาพของนิสิตนกัศึกษาดีด้วย  ทั.งนี.   ในการประเมิน
จะตอ้งคาํนึงถึงปรัชญา  พนัธกิจ  และลกัษณะการเรียนการสอนของแต่ละสถาบนัการศึกษาดว้ย 
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เกณฑ์การประเมิน  :  a 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2.49 2.5 – 3.49 ≥  3.5 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 คณะวิทยาการจดัการ ไดด้าํเนินการประเมินการสอนของอาจารย ์(2.2.1.3.1)  โดยให้นกัศึกษา
เป็นผูป้ระเมิน  คณะฯ วิเคราะห์ผลการประเมินและแจง้ให้อาจารยท์ราบ ซึ1 งในปีการศึกษา 2551 พบวา่ 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ1 งสนับสนุน การสอนของ
อาจารย ์และสิ1งสนับสนุนการเรียนรู้ ของอาจารยท์ั. งคณะฯ โดยผลประเมินการสอนของอาจารย ์มี
ค่าเฉลี1ยในระดบั 4.22 (2.2.1.3.2)  ดงันี.  
 
ตารางที� 2.2.1.1  ตารางแสดงผลการสํารวจข้อมูลของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอน 

 
ลาํดับ ค่าเฉลี�ย 

ภาคเรียนที1 1 ปี 2551 4.18 
ภาคเรียนที1 2 ปี 2551 4.25 

ผลเฉลี�ยรวม 4.22 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ สมศ. 

2.2.1 ระดบั ผา่น ระดบั 4.22 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.2.1 ระดบั ผา่น ระดบั 4.32 ≥  3.5 ผา่น ระดบั 4.22 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี'ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 

    อาจารยข์องคณะวทิยาการจดัการ  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการใชสื้1อวีดีทศัน์และการนาํเสนอบทเรียนในรูปแบบ Power Point รวมทั.ง
กิจกรรมที1ส่งเสริมให้นักศึกษามีการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง เพื1อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ประกอบกบัคณะมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัทุก
ภาคการศึกษา ทาํใหอ้าจารยส่์วนใหญ่ตอ้งปรับเปลี1ยนวธีิการสอนที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการ  ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินอาจารย์ผูส้อนอย่างต่อเนื1อง เพื1อ
ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอนมากยิ1งขึ.น 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตังบ่งชี'ที� 2.2.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.2.1.3.1 แบบประเมินอาจารย ์
2.2.1.3.2 ผลการสาํรวจขอ้มูลของนกัศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอน 

 

 

ตัวบ่งชี'ที� 2.2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ก.พ.ร.) 

 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

1. คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ  รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา 

2. คณาจารยมี์การวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
3. คณาจารยมี์ความสามารถในการจดัประสบการณ์ที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
4. คณาจารยมี์ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและ

ผูเ้รียน 
5. คณาจารยมี์การประเมินผลการเรียนการสอนที1สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ที1จดัใหผู้เ้รียน

และอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
6. คณาจารยมี์การนาํผลประเมินมาปรับเปลี1ยนการเรียนการสอนเพื1อพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตาม

ศกัยภาพ 
7. คณาจารยมี์การวจิยัเพื1อพฒันาสื1อและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 
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คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 มีการจดักระบวนการเรียนรู้ที1คาํนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนิสิตนกัศึกษา  และการจดัให้
นิสิตนกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที1สุด  เช่น  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้วิจยั
โดยอิสระในรูปโครงการวจิยัส่วนบุคคล  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนไดห้ลากหลายวิชา
ทั.งในและนอกคณะ  การเปิดรายวิชาเลือกเสรีที1ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ จาํนวนหน่วยกิตหรือ
จาํนวนชั1วโมงเรียนในภาคปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ  รวมทั.งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง  มีการจดัสัมมนา  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  จดัทาํโครงงาน  มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet)  และมีห้องสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที1เพียงพอที1จะศึกษาหา
ความรู้เพิ1มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที1เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเป็นตวับ่งชี. เชิงคุณภาพที1ตอ้งอาศยัความ
ละเอียดในการพิจารณาและมีลกัษณะแตกต่างจากตวับ่งชี. อื1นๆ ที1กล่าวมาแลว้  อยา่งไรก็ตาม  ตวับ่งชี. นี. มี
ความสําคัญเนื1 องจากเป็นตัวบ่งชี. ที1จะบอกให้ทราบว่าสถาบันการศึกษาได้จัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 22 หรือไม่  ซึ1 งมาตรา 22  กาํหนดไวว้า่ “การ
จดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่  ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมี
ความสาํคญัที1สุด” 
 ผูป้ระเมินอาจจะพิจารณาหาร่องรอยหลกัฐานดว้ยวิธีการอื1นๆ เช่น  การสังเกตการณ์เรียนการ
สอน  วธีิการตั.งปัญหา และพิจารณาจากงานที1ผูส้อนมอบหมายดว้ย 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
1 – 2 ประเด็นยอ่ย 3 – 4 ประเด็นยอ่ย 5  ประเด็นยอ่ย 6  ประเด็นยอ่ย 7  ประเด็นยอ่ย 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

1. คณาจารยข์องคณะวทิยาการจดัการ  มีความรู้ความเขา้ใจ  รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา โดยมีคู่มือนักศึกษาที1อธิบายเป้าหมายของการจดัการศึกษาและ
หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษาทราบ  (2.2.2.1.1)    มีการจดัประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา  เพื1อชี. แจงนโยบายการจดัการเรียนการสอนที1เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้อาจารยทุ์กคนทราบ  
(2.2.2.1.2)   และใหน้าํไปใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน ที1มุ่งเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที1เนน้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมภาคปฏิบติัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั  มอบหมายงานให้
ผูเ้รียนร่วมกนัคิด ฝึกแกปั้ญหาดว้ยวิธีการที1หลากหลาย ตลอดจนนาํเสนอพร้อมรับฟังขอ้คิดเห็น สร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี1ยนเรียนรู้ให้เกิดแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงทั.งภายในและภายนอก
หอ้งเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (2.2.2.1.3)  
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2. คณาจารยค์ณะฯ มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการ 
จดัการเรียนการสอนที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น การมอบหมายงานให้นกัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
แลว้มาทดสอบในชั.นเรียน โดยใช ้DVD แบบทดสอบรายบุคคล ประกอบการเรียนราย วิชาคอมพิวเตอร์
สาํหรับงานบญัชี  (2.2.2.2.1) 

3.   คณาจารย์คณะฯ มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ที1 เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น 
โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์เรื1 องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวิชา
การวางแผนการประชาสัมพนัธ์  (2.2.2.3.1)   โครงการ HRM สัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวิชามนุษย์
สัมพนัธ์ในองคก์าร   (2.2.2.3.2) DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบญัชี ประกอบการเรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี  (2.2.2.3.3) 

4.  คณาจารยข์องคณะฯ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของ 
ตนเองและผูเ้รียน โดยมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน  เช่น การสืบคน้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเพื1อใชใ้นการเตรียมการสอน การจดัทาํ DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางการบญัชี ประกอบการเรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี  (2.2.2.4.1)  

5.  คณาจารยข์องคณะฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที1สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ที1 
จดัให้ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน จากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะ
วทิยาการจดัการ ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 11 และขอ้12 พบวา่ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อประสิทธิภาพการ
สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ที1มีค่าเฉลี1ยมากกวา่หรือเท่ากบั 3.5 คิดเป็น ร้อยละ 97.37 ของอาจารยท์ั.ง
คณะฯ (2.2.2.5.1)   
 
ตารางที� 2.2.2.1 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  โดยเน้นผู้เรียนเป็น 

                          สําคัญ ปีการศึกษา 2551 
 

คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรียนที1 1/2551 ร้อยละ  100 

คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรียนที1 2/2551 ร้อยละ 94.74 

คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ปีการศึกษา 2551 ร้อยละ  97.37 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ก.พ.ร.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ ก.พ.ร. 

2.2.2 ระดบั ผา่น   ระดบั 5 3 คะแนน 
 

 

 

 



 91 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุเป้าหมาย 

2.2.2 ระดบั ผา่น ระดบั 6 ระดบั 5 ผา่น ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี'ของ ก.พ.ร. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

 คณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ  ยงัขาดการนาํผลประเมินมาวิจยัเพื1อพฒันาสื1อและการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ  ควรนาํผลประเมินมาวิจยั เพื1อที1จะได้ นาํผลประเมินมา
ปรับเปลี1ยนการเรียนการสอนเพื1อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.2.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.2.2.1.1 
2.2.2.1.2 
2.2.2.1.3 

คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2551 
เอกสารประกอบการประชุมอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  ครั. งที1 5/2551  
แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการ 

2.2.2.2.1 การจดัทาํ DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี ประกอบการ
เรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี   

2.2.2.3.1 
 

2.2.2.3.2 
2.2.2.3.3 

 

โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์เรื1องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ ประกอบการ
เรียนรายวชิาการวางแผนการประชาสัมพนัธ์   
โครงการ HRM สัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร   
DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการ 
บญัชี ประกอบการเรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี  

2.2.2.4.1   การจดัทาํ DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี ประกอบการ
เรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี   

2.2.2.5.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ 
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ตัวบ่งชี'ที� 2.3 :   มีโครงการหรือกจิกรรมที�สนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซึ�ง 

                บุคคลองค์กรและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกที1กาํหนดให้ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 

2. มีการจดัการเรียนการสอนที1ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ และทกัษะที1นาํไปใชใ้นการปฏิบติั
ไดจ้ริง  โดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลกัสูตร 

3. มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั.งที1กาํหนดและไม่กาํหนดในหลกัสูตรโดย
ความร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที1ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูท้รงคุณวฒิุหรือชุมชนภายนอกสถาบนัทุกหลกัสูตร 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชน
ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 

  มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก    มีการดาํเนินการ 4  ขอ้แรก    มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

1. มีระบบและกลไกที1กาํหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาและ 
ปรับปรุงหลกัสูตร โดยมีคาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรฯ , หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์
หลกัสูตร (2.3.1.1), หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (2.3.1.2) , หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์) (2.3.1.3)  

2. มีการจดัการเรียนการสอนที1ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ และทกัษะที1นาํไปใชใ้นการปฏิบติั 
ไดจ้ริง  โดยมีการขอเสนอจดัโครงการเพื1อพฒันาการจดัการเรียนรู้ และใชผู้ท้รงคุณวุฒิหรือผูรู้้ในชุมชน
มีส่วนร่วมในการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ (2.3.2.1) 

3. มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั.งที1กาํหนดและไม่กาํหนดในหลกัสูตรโดยความ 
ร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก (2.3.3.1) 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.3 ระดบั ผา่น ระดบั 3  1 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุเป้าหมาย 

2.3 ระดบั ผา่น ระดบั 3 ระดบั  4 ผา่น ระดบั 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

        คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ.                     การบรรลุเป้าหมาย 

1  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
 คณะวทิยาการจดัการ  มีการจดัโครงการมีกิจกรรมทางการศึกษามาก แต่การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที1ได้รับการสนับสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก
สถาบนัทุกหลกัสูตร   
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวิทยาการจดัการ  ตอ้งมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอนที1ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท้รงคุณวฒิุหรือชุมชนภายนอกสถาบนัใหค้รบทุกหลกัสูตร   
 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.3.1.1   
2.3.1.2 
2.3.1.3 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) หนา้  164-165 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2552)  หนา้ ภาคผนวก 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หนา้ 59 - 73 

2.3.2.1   เอกสารการเสนอโครงการพฒันาในส่วนของงบลงทุน (งานพฒันา)  
คณะวทิยาการจดัการ 

2.3.3.1   สรุปผลการดาํเนินงานโครงการฯ  
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X  100 

ตัวบ่งชี'ที� 2.4 :  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

 
ชนิดของตัวบ่งชี'   :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

≥ +10% หรือ ≤-10% 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

6 - 9.99% และ –6 – (-9.99)% 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการ มีอาจารยท์ั.งหมด  64  คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารย์
ที1ปฏิบติังานจริง 59 คน มีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํเท่ากบั 5037.46 / 59 
เท่ากบั 85.38 : 1 (2.4.1.1)  จากเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. กาํหนดให้ค่า FTES ระดบัปริญญาตรีต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ สาขาบริหารธุรกิจมีค่าเท่ากบั 25 : 1 (2.4.1.2) ซึ1 งสามารถนาํมา คาํนวณไดจ้าก
สูตร 
 
ร้อยละของความแตกต่าง  = จาํนวน FTES ต่ออาจารยป์ระจาํของคณะฯ – เกณฑม์าตรฐานเฉลี1ย 
      เกณฑม์าตรฐานเฉลี1ย 
 

ค่า FTES 5037.46 / 59  =  85.38 : 1 
    = [(85.38 -25)/25] x 100   

= -15.8 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.4 ร้อยละ ร้อยละ -15.8 1  คะแนน 
  

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.4 ร้อยละ ร้อยละ 156.30 -10%  - 
+ 10% 

ร้อยละ -15.8 
 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                   1 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการ  มีสัดส่วนนกัศึกษาต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํไม่เหมาะสม 

 
 แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ  มีสัดส่วนนกัศึกษาต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํไม่เหมาะสมในส่วนนี.  
คณะฯ ไดเ้ชิญอาจารยพ์ิเศษมาช่วยสอน และเปิดรับสมคัรอาจารยเ์พิ1มเพื1อแกปั้ญหาดงักล่าว 

 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.4.1.1 
2.4.1.2 

เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

 

ตัวบ่งชี'ที�  2.5     :    สัดส่วนของอาจารย์ประจําที�มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ 

                                เทยีบเท่าต่ออาจารย์ประจํา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน   :  ปัจจัยนําเข้า 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อย
ละ 1 – 19  หรือ 
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อย
ละ 20 – 29  แต่วฒิุปริญญาตรี
มากกวา่ ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอก อยูร่ะหวา่งร้อยละ 
20 – 29 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือนอ้ย
กวา่ ร้อยละ 5 
หรือ 
1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 30 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ  5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือ
เท่ากบั ร้อยละ 30  และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 



 96 

ผลการดําเนินงาน  : 

ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารยท์ั.งหมด 64 คน ลาศึกษาต่อ   5   คน 
อาจารยที์1ปฏิบติังานจริง 59 คน มีสัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1มีวุฒิปริญญาตรี 2 คน  วุฒิปริญญาโท 
จาํนวน  51  คนและวุฒิปริญญาเอก  11  คน  ต่ออาจารยป์ระจาํทั.งหมด  64 คน  (2.5.1.1) และมีอาจารย์
ที1กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  11  คน  (2.5.1.2)  ดงันั.น  

อาจารยว์ุฒิปริญญาตรี   2    คน   คิดเป็นร้อยละ   3.13   
อาจารยว์ุฒิปริญญาโท  51   คน  คิดเป็นร้อยละ   79.68  
อาจารยว์ุฒิปริญญาเอก   11    คน  คิดเป็นร้อยละ   17.19 
 

ตารางที�  2.5.1   ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวชิา ตําแหน่งวชิาการและคุณวุฒิ   

              สูงสุด 
        โปรแกรมวชิา ตาํแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 

รศ. ผศ. อาจารย์ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

การจดัการทั1วไป - 2 11 13 1 10 2 13 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ - 1 3 4 - 4 - 4 

การบญัชี - 2 7 9 1 7 1 9 

การเงินการธนาคาร 1 1 3 5 - 4 1 5 

การตลาด - 2 3 5 - 3 2 5 

เศรษฐศาสตร์ - 2 1 3 - 3 - 3 

นิเทศศาสตร์ - 3 7 10 - 6 4 10 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 10 10 - 10 - 10 

การจดัการโลจิสติกส์ - - 2 2 - 2 - 2 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ - - 3 3 - 3 - 3 

รวม 1 13 50 64 2 52 10 64 
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ตารางที� 2.5.2  ตารางแสดง รายนามอาจารย์ที�กาํลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ ลาศึกษา สาขา / มหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์กรี   
                     แกว้มณี 

ไม่ไดล้า บริหารธุรกิจ 

Edith Cowan University 

Australia  ในโครงการความ
ร่วมมือกบั ม.ราชภฏัสกลนคร 

สาํนกังานสภา 

สถาบนัราชภฏั 

นางสาวสุกฤตา  ชชัวาลกิจกลุ ไม่ไดล้า บริหารธุรกิจ 

วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

- 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤติยา    
                           รุจิโชค 

ลาเตม็เวลา คณะวารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

นางสาวปาริชาติ    ขาํเรือง ไม่ไดล้า การจดัการทั1วไป  
มหาวทิยาลยัสยาม 

- 

นายเดช   ธรรมศิริ ลาเตม็เวลา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

นางสาวณฐัชามญฑ ์  
              ศรีจาํเริญรัตนา 

ลาเตม็เวลา วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
นางจีรวรรณ    นกเอี.ยงทอง 

 
ลาเตม็เวลา มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

นางสาวชญาพรรธณ์   
                 เนตรโพธิ� แกว้ 

ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัศรีปทุม - 

นางสาวร่มเกลา้  ศิลธรรม ลาเตม็เวลา CHONGQING UNIVERSITY CHINA SCHOLARSHIP 

นางสาวศิริรัตน์  โหตระไวศยะ ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย - 
นางหรรษา  คลา้ยจนัทร์พงษ ์ ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
อาจารยว์ุฒิปริญญาตรี   2    คน   คิดเป็นร้อย   3.13   
อาจารยว์ุฒิปริญญาโท  51   คน  คิดเป็นร้อยละ   79.68  
อาจารยว์ุฒิปริญญาเอก   11    คน  คิดเป็นร้อยละ   17.19 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตาม 

ตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.5 ร้อยละ วฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 17.19 
และวฒิุปริญญาตรี  ร้อยละ 3.13   

1  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.5 ร้อยละ วฒิุปริญญาเอก 
ร้อยละ 20 และ 
วฒิุปริญญาตรี 
ร้อยละ 4.44 

ป.เอก  
>20%  และ  
ป.ตรี < 5% 

วฒิุปริญญาเอก  
ร้อยละ 17.19 และ

วฒิุปริญญาตรี  
ร้อยละ 3.13   

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                           1    คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดอ่อน  : 

ในปีการศึกษา 2551 คณะวทิยาการจดัการ มีอาจารยท์ั.งหมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารยที์1
ปฏิบติังานจริง 59 คน มีสัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1มีวุฒิปริญญาตรี 2 คน  วุฒิปริญญาโท จาํนวน  51  
คนและวุฒิปริญญาเอก  11  คน  ต่ออาจารยป์ระจาํทั.งหมด  64 คน และมีอาจารยที์1กาํลงัศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก 11 คน  อาจารยส่์วนมากเป็นอาจารยใ์หม่เพิ1งเข้ามาทาํหน้าที1สอนยงัไม่ถึง 1 ปี  ยงัขาด
ประสบการณ์ดา้นการสอน และใน  1  ภาคเรียนตอ้งรับภาระการสอนหลายวิชา จึงตอ้งมีการเตรียมการ
จดัการเรียนการสอน และอาจารยห์ลายคนมีงานวิจยัและงานบริการวิชาการด้วย จึงทาํให้ขาดความ
พร้อมในการศึกษาต่อ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการ ควรส่งเสริมใหค้ณาจารยพ์ฒันาตนเอง ทั.งการศึกษาต่อและการขอผลงาน
ทางวชิาการ  ใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ สกอ.  
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  2.5      

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.5.1.1  
2.5.1.2 

ตารางแสดงจาํนวนอาจารย ์จาํแนกตามโปรแกรมวชิา ตาํแหน่งวชิาการและคุณวุฒิสูงสุด 
ตารางแสดงรายนามอาจารยที์1กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี'ที�  2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที�มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา (ก.พ.ร.) 

   
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 
8 10 12 15 30 

 
ผลการดําเนินงาน  : 

ในปีการศึกษา 2551 คณะวทิยาการจดัการ มีอาจารยท์ั.งหมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารยที์1
ปฏิบติังานจริง 59 คน มีสัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1มีวุฒิปริญญาตรี 2 คน  วุฒิปริญญาโท จาํนวน  51  
คนและวุฒิปริญญาเอก  11  คน  ต่ออาจารยป์ระจาํทั.งหมด  64 คน (2.5.1.4.1) และมีอาจารยที์1กาํลงั
ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  11  คน  (2.5.1.4.2)  ดงันั.น  

อาจารยว์ุฒิปริญญาตรี   2    คน   คิดเป็นร้อย   3.13   
อาจารยว์ุฒิปริญญาโท  51   คน  คิดเป็นร้อยละ   79.68  
อาจารยว์ุฒิปริญญาเอก   11    คน  คิดเป็นร้อยละ   17.19 
 

ตารางที� 2.5.1.4.1  ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวชิา ตําแหน่งวชิาการและคุณวุฒิ

สูงสุด 
        โปรแกรมวชิา ตาํแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 

รศ. ผศ. อาจารย์ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

การจดัการทั1วไป - 2 11 13 1 10 2 13 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ - 1 3 4 - 4 - 4 

การบญัชี - 2 7 9 1 7 1 9 

การเงินการธนาคาร 1 1 3 5 - 4 1 5 

การตลาด - 2 3 5 - 3 2 5 

เศรษฐศาสตร์ - 2 1 3 - 3 - 3 

นิเทศศาสตร์ - 3 7 10 - 6 4 10 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 10 10 - 10 - 10 

การจดัการโลจิสติกส์ - - 2 2 - 2 - 2 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ - - 3 3 - 3 - 3 

รวม 1 13 50 64 2 52 10 64 
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ตารางที�  2.5.1.4.2 ตารางแสดงรายนามอาจารย์ที�กาํลงัศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อาจารย ์ ลาศึกษา สาขา / มหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์กรี  แกว้มณี ไม่ไดล้า บริหารธุรกิจ 

Edith Cowan University 

Australia  ในโครงการความ
ร่วมมือกบั ม.ราชภฏัสกลนคร 

สาํนกังานสภา 

สถาบนัราชภฏั 

นางสาวสุกฤตา  ชชัวาลกิจกลุ ไม่ไดล้า บริหารธุรกิจ 

วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

- 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤติยา   รุจิโชค ลาเตม็เวลา คณะวารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

นางสาวปาริชาติ    ขาํเรือง ไม่ไดล้า การจดัการทั1วไป  
มหาวทิยาลยัสยาม 

- 

นายเดช   ธรรมศิริ ลาเตม็เวลา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

นางสาว ณฐัชามญฑ ์  
              ศรีจาํเริญรัตนา 

ลาเตม็เวลา วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
นางจีรวรรณ    นกเอี.ยงทอง ลาเตม็เวลา มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
นางสาวชญาพรรธณ์   
                     เนตรโพธิ� แกว้ 

ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัศรีปทุม - 

นางสาวร่มเกลา้  ศิลธรรม ลาเตม็เวลา CHONGQING UNIVERSITY CHINA SCHOLARSHIP 

นางสาวศิริรัตน์  โหตระไวศยะ ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย - 
นางหรรษา  คลา้ยจนัทร์พงษ ์ ไม่ไดล้า มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ ก.พ.ร.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ 

ก.พ.ร. 

2.5.1 ร้อยละ ร้อยละ 17.19 4  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.5.1 ร้อยละ ร้อยละ 20 ≥ 20% ร้อยละ 17.19 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ ก.พ.ร. การบรรลุเป้าหมาย 

                              4   คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดอ่อน  : 

ในปีการศึกษา 2551 คณะวทิยาการจดัการ มีอาจารยท์ั.งหมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารยที์1
ปฏิบติังานจริง 59 คน มีสัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1มีวุฒิปริญญาตรี 2 คน  วุฒิปริญญาโท จาํนวน  51  
คนและวุฒิปริญญาเอก  11  คน  ต่ออาจารยป์ระจาํทั.งหมด  64 คน และมีอาจารยที์1กาํลงัศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก 11 คน  อาจารยส่์วนมากเป็นอาจารยใ์หม่เพิ1งเข้ามาทาํหน้าที1สอนยงัไม่ถึง 1 ปี  ยงัขาด
ประสบการณ์ดา้นการสอน และใน  1  ภาคเรียนตอ้งรับภาระการสอนหลายวิชา จึงตอ้งมีการเตรียมการ
จดัการเรียนการสอน และอาจารยห์ลายคนมีงานวิจยัและงานบริการวิชาการด้วย จึงทาํให้ขาดความ
พร้อมในการศึกษาต่อ 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการ ควรส่งเสริมใหค้ณาจารยพ์ฒันาตนเอง ทั.งการศึกษาต่อและการขอผลงาน
ทางวชิาการ  ใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ สกอ.  
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  2.5.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.5.1.4.1 
2.5.1.4.2 

ตารางแสดงจาํนวนอาจารย ์จาํแนกตามโปรแกรมวชิา ตาํแหน่งวชิาการและคุณวุฒิสูงสุด   
ตารางแสดงรายนามอาจารยที์1กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก   
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ตัวบ่งชี'ที�  2.6     :    สัดส่วนของอาจารย์ประจําที�ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

                  รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน    :  ปัจจัยนําเข้า 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ ศ. 
รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – 39 
หรือ  
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ.  รศ. และ 
ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 40 – 59 
แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัรศ. ขึ.นไป
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

1. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 
40 – 59  และ 
2. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ.  ขึ.นไป
เท่ากบั หรือมากกวา่    ร้อยละ 10 
หรือ 
1.  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัมากกวา่ หรือ เท่ากบั 
ร้อยละ 60 และ 
2. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ.  ขึ.นไป
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 

1. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ.  
และ ศ. รวมกนัมากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ  60   
และ 
2. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ.  ขึ.นไป
เท่ากบั หรือมากกวา่    ร้อยละ 10 
 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารย์ประจาํที1มีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
รวมกนั  14 คน   ต่ออาจารยป์ระจาํ  64  คน คิดเป็นร้อยละ 21.88  (2.6.1.1) ดงันี.  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน   13 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.31 
รองศาสตราจารย ์ จาํนวน     1 คน  คิดเป็นร้อยละ   1.56 

 
ตารางที�  2.6.1.1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งทางวชิาการ 

ตําแหน่งทางวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย ์ - - 
รองศาสตราจารย ์ 1 1.56 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 13 20.31 
อาจารย ์ 50 78.13 

รวม 64 100.0 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.6 ร้อยละ ผูด้าํรงตาํแหน่ง ผศ. ,รศ. และ ศ. 
รวมกนัเท่ากบั  ร้อยละ  21.88   

1  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.6 ปัจจยันาํเขา้ ผูด้าํรงตาํแหน่ง 
ผศ. ,รศ. และ ศ. 
รวมกนัเท่ากบั 
ร้อยละ 26.67 

ศ + รศ. + ผศ. 
≥  40% 

ผูด้าํรงตาํแหน่ง 
ผศ. ,รศ. และ ศ. 
รวมกนั  เท่ากบั 
ร้อยละ  21.88 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 1   คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารย์ประจาํที1มีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
รวมกนัต่ออาจารยป์ระจาํร้อยละ 21.88  โดยอาจารยส่์วนมากเป็นอาจารยใ์หม่เพิ1งเขา้มาทาํหนา้ที1สอนยงั
ไม่ถึง 1 ปี  ยงัขาดประสบการณ์ดา้นการสอน และใน  1  ภาคเรียนตอ้งรับภาระการสอนหลายวิชา จึง
ตอ้งมีการเตรียมการจดัการเรียนการสอน  ยงัไม่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ แต่คณะวิทยาการ
จดัการไดจ้ดังบประมาณสนบัสนุนไวแ้ลว้ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 มหาวิทยาลยัควรมีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารยท์าํผลงานวิชาการเพื1อขอตาํแหน่งทางวิชาการ 
โดยมีมาตรการส่งเสริมและเอื.ออาํนวยความสะดวกในการทาํผลงานทางวิชาการ และมีการกาํหนด
ระยะเวลาของผลสาํเร็จอยา่งชดัเจน   เพื1อนาํมาซึ1 งศกัยภาพของคณะฯ และมหาวทิยาลยั 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.6.1.1 ตารางแสดงจาํนวนบุคลากรจาํแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการ  
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ตัวบ่งชี'ที� 2.7 :   มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
1. สถาบนัมีการกาํหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผูเ้กี1ยวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3. มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
4. มีระบบในการดาํเนินการกบัผูที้1ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
5. มีการดาํเนินการวางแผน ป้องกนั หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระทาํผดิจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
   1.  คณะวทิยาการจดัการ ใชน้โยบายในการกาํหนดจรรยาบรรณวชิาชีพของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
นครปฐม  มีการกาํหนดนโยบายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร คือมีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่
ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 (2.7.1.1)  และ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่า
ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 (2.7.1.2) ซึ1 งให้ใชบ้งัคบักบับุคลากรซึ1 งหมายถึงขา้ราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการและลูกจา้งส่วนราชการ
ในสังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมโดยเคร่งครัด  
  2.  คณะฯ มีการส่งเสริมให้ผูเ้กี1ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7.2.1)โดย
ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานของมหาวทิยาลยั และแจกใหก้บัคณาจารยทุ์กท่าน (2.7.2.2)  
  3.  คณะฯ มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ 
บริหารคณะ (2.7.3.1) ประธานโปรแกรมวิชา (2.7.3.2) และอาจารยพ์ี1เลี. ยง เป็นผูดู้แลการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ (2.7.3.3) และเป็นผูด้าํเนินการรายงานผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ (2.7.3.4) 
 4.  คณะฯ มีระบบในการดาํเนินการกบัผูที้1ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ตามขอ้บงัคบั 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 ในหมวด 8 การพิจารณาทาง
จรรยาบรรณ (2.7.4.1) และมีกรรมการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที1ของบุคลากร เช่นการประเมินผลการ
ปฏิบติัหน้าที1ของผูบ้ริหาร (2.7.4.2) การประเมินผลการสอนของอาจารย ์(2.7.4.3) และการประเมิน
ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ (2.7.4.4)   
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.7 ระดบั ผา่น ระดบั 4 3  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.7 ระดบั ระดบั 4 ระดบั 4 ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง: 

คณะวิทยาการจดัการ มีวฒันธรรมองคก์รในลกัษณะของการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีการ
ส่งเสริมให้ผูเ้กี1ยวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพและดาํเนินการกบัผูที้1ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ แต่ดาํเนินการอยา่งไม่เป็นทางการ  
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ ควรรักษาวฒันธรรมองคก์รในลกัษณะนี. ต่อไป และควรเพิ1มการจูงใจให้
อาจารยที์1ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.7 

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.7.1.1 
2.7.1.2 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 

2.7.2.1 
 

2.7.2.2 

บนัทึกขอ้ความเรื1องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์ (ร่าง) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณ
บุคลากร 
คู่มือปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

2.7.3.1 
2.7.3.2 
2.7.3.3 
2.7.3.4 

บทบาทหนา้ที1ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ  ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
บทบาทหนา้ที1ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
คาํสั1งแต่งตั.งอาจารยพ์ี1เลี.ยง 
รายงานผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2.7.4.1 
2.7.4.2 
2.7.4.3 
2.7.4.4 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที1ของผูบ้ริหาร (2.7.4.2)  
การประเมินผลการสอนของอาจารย ์(2.7.4.3)  
การประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ (2.7.4.4)   
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ตัวบ่งชี'ที�  2.7.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย์ของ

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 

 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 กาํหนดเป็นระดบัขั.นของความสําเร็จ (Milestone)  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดบั  
พิจารณาจากความกา้วหนา้ของขั.นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั  ดงันี.  

ระดบัคะแนน 
ระดบัขั.นของความสาํเร็จ (Milestone) 

ขั.นตอนที1 1 ขั.นตอนที1 2 ขั.นตอนที1 3 ขั.นตอนที1 4 ขั.นตอนที1 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
รายละเอยีดการดําเนินการตามขั'นตอน  : 

ขั'นตอน รายละเอยีดการดําเนินการ 

1 มีการแต่งตั.งกรรมการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยป์ระจาํของสถาบนัอุดมศึกษา 
2 มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ในด้าน

ความสาํเร็จและมาตรการดาํเนินการกบัผูไ้ม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์
3 มีการประเมินระบบการกาํกบัติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์
4 มีการประเมินการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยว์่าสามารถนําไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
5 มีการนาํผลการกาํกบัติดตามประเมินผลไปใชใ้นการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและการ

วางแผนป้องกนัการกระทาํผิดจรรยาบรรณ  รวมทั.งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสม
ทนัสมยัยิ1งขึ.น 
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ผลการดําเนินงาน  : 

  1.  คณะวทิยาการจดัการ ใชน้โยบายในการกาํหนดจรรยาบรรณวชิาชีพของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
นครปฐม  มีการกาํหนดนโยบายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร คือมีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่
ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 (2.7.1.1.1)  และ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่
ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 (2.7.1.1.2) ซึ1 งให้ใชบ้งัคบักบับุคลากรซึ1 งหมายถึงขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและลูกจา้งส่วน
ราชการในสังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมโดยเคร่งครัด  
  2.  คณะฯ มีระบบการกาํกบัติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์ใน
ด้านความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไ้ม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ โดย
ดาํเนินการตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 ใน
หมวด 8 การพิจารณาทางจรรยาบรรณ (2.7.1.2.1) และมีกรรมการประเมินผลการปฏิบติัหน้าที1ของ
บุคลากร เช่น  การประเมินผลการปฏิบติัหน้าที1ของผูบ้ริหาร (2.7.1.2.2) การประเมินผลการสอนของ
อาจารย ์(2.7.1.2.3) และการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ (2.7.1.2.4)   
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ ก.พ.ร.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ 

ก.พ.ร. 

2.7.1 ระดบั ผา่น ระดบั 2 2 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.7.1 ระดบั ผา่น ระดบั 3 ระดบั 4 ผา่น ระดบั 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ ก.พ.ร. การบรรลุเป้าหมาย 

2   คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 



 109 

จุดอ่อน : 

คณะวิทยาการจดัการ มีวฒันธรรมองคก์รในลกัษณะของการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีการ
ส่งเสริมให้ผูเ้กี1ยวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและดาํเนินการกบัผูที้1ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ยงัไม่มีการประเมินระบบการกาํกบั
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เนื1องจากต้องดําเนินร่วมกับ
มหาวทิยาลยั 

 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ ควรมีระบบการกาํกบัติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพคณาจารย ์ที1ชดัเจน 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.7.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.7.1.1.1 
2.7.1.1.2 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 

2.7.1.2.1 
2.7.1.2.2 
2.7.1.2.3 
2.7.1.2.4 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที1ของผูบ้ริหาร (2.7.4.2)  
การประเมินผลการสอนของอาจารย ์(2.7.4.3)  
การประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ (2.7.4.4)   
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ตัวบ่งชี'ที� 2.8  :   มีระบบและกลไกการสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทาํวจัิยเพื�อพฒันาการเรียนการสอน 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
1. มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้เกี1ยวกบัการวจิยัและพฒันา

นวตักรรมการเรียนการสอน 
2. มีกลไกการบริหารวชิาการที1กระตุน้ให้อาจารยคิ์ดพฒันานวตักรรมใหม่ในดา้นการเรียนการ

สอน 
3. มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยัเพื1อพฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวจิยัดา้นการเรียนการสอนและมีการจดัเวทีแลกเปลี1ยนและเผยแพร่ผลงานวจิยัดา้น

การเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสมํ1าเสมอ 
5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้นนวตักรรมการเรียนการสอนทั.งภายในและภายนอกสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 – 4 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
1. คณะวทิยาการจดัการ มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้เกี1ยวกบั 

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนในยุทธศาสตร์คณะฯ  (2.8.1.1) โดยจดัอบรมการทาํวิจยั
ในชั.นเรียน (2.8.1.2)  

2. คณะฯ มีกลไกการบริหารวชิาการที1กระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดพฒันานวตักรรมในดา้นการเรียน 
การสอน โดยมีนโยบายในการลดภาระงานสอน ให้อาจารยไ์ดคิ้ดพฒันานวตักรรมด้านการเรียนการ
สอน และการทาํวจิยั (2.8.2.1) 

3. คณะ ฯ มีงบประมาณสนบัสนุนในการทาํวจิยั  (2.8.3.1) มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยัเพื1อ 
พฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา โดยร่วมกบัสถาบนัวิจยัฯ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม(2.8.3.2)  รวมถึงแหล่งทุนภายนอกอื1นๆ (2.8.3.3) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.8 ขอ้ ผา่น 3 ขอ้ 2  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.8 ขอ้ ผา่น 4 ขอ้ 3 ขอ้ ผา่น 3 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

คณะวทิยาการจดัการ มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้เกี1ยวกบัการ 
วจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน มีกลไกการบริหารวชิาการที1กระตุน้ให้อาจารยคิ์ดพฒันา
นวตักรรมใหม่ในดา้นการเรียนการสอน แต่มีขอ้จาํกดัดา้นอาจารยที์1มีอยู ่มีจาํนวนนอ้ยเมื1อเทียบกบั 
ปริมาณนกัศึกษา ทาํใหมี้ภาระงานสอนมาก ไม่สามารถทาํวจิยัไดอ้ยา่งเตม็ที1 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ ควรลดภาระงานสอน และสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัมากขั.น โดยเฉพาะ 

วจิยัในชั.นเรียน 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 2.8 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.8.1.1 

 
2.8.1.2 

แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ/คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ 2551  
คาํสั1งอบรมการทาํวิจยัในชั.นเรียน 

2.8.2.1 
2.8.2.2 

คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2551  
ตารางสอนอาจารย ์

2.8.3.1 
2.8.3.2 
2.8.3.3 

งบประมาณ 2551 มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยัเพื1อ 
ประกาศทุนวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
ประกาศทุนวจิยั แหล่งทุนภายนอกอื1นๆ 
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ตัวบ่งชี'ที� 2.9  :   ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้งานทาํและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา  2551  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมดาํเนินการสาํรวจนกัศึกษาที1สาํเร็จการ 

ศึกษาทั.งหมด  845  คน (2.9.2.1) พบวา่ บณัฑิตที1ตอบแบบสอบถาม 648 คน จาก 845 คน ไดง้านภายใน 
1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 76.69 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.9 ร้อยละ ร้อยละ 76.69 2 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.9 ร้อยละ ร้อยละ 99.57    ร้อยละ 80 ร้อยละ 76.69 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

 คณะวิทยาการจดัการ มีการจดัการเรียนสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  หลกัสูตรบญัชี
บณัฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  โดยมีวตัถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิตที1หลากหลาย   แต่
เนื1องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบให้สถานประกอบการต่างๆ  มีการลดปริมาณการรับ
คนเขา้ทาํงาน จึงส่งผลให้นกัศึกษาของคณะวิทยาการจดัการที1จบไปมีความรู้ไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของสถานประกอบการในขณะนี.   ทาํใหน้กัศึกษาที1จบไปแลว้บางส่วนไม่สามารถหางานทาํได ้
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แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวิทยาการจัดการ  ควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื1อพฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนของ
โปรแกรมวชิาต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและผูเ้รียนมากยิ1งขึ.น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.9  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.9.2.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ปีการศึกษา 2551 
 

 

ตัวบ่งชี'ที� 2.10  : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้รับเงินเดือนเริ�มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ไดรั้บ
เงินเดือนเท่ากบัหรือสูงกวา่

เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือ 

สูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 100 ไดรั้บเงินเดือน 
เท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

ในปีการศึกษา  2551  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมดาํเนินการสํารวจนักศึกษาที1สําเร็จ
การศึกษาทั.งหมด  648  คน (2.10.1.1) บณัฑิต 648  ตอบแบบสอบถาม  648 คน พบวา่ไดรั้บเงินเดือน
เริ1มตน้เป็นไปตามวฒิุ จาํนวน 381 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.80 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.   : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.10 ร้อยละ ร้อยละ 58.80 1  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.10 ร้อยละ ร้อยละ 79.69   ร้อยละ 75 ร้อยละ 58.80 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

1  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

 คณะวิทยาการจดัการ มีการจดัการเรียนสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  หลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต  และหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  ในสาขาวิชาที1หลากหลายที1เป็นที1ตอ้งการของตลาดแรงงาน   
จึงทาํใหมี้นกัศึกษาสนใจเรียนเป็นจาํนวนมาก และมีบณัฑิตจบในจาํนวนมากเช่นเดียวกนั   และบณัฑิต
ที1จบแล้วไม่อยากไปทาํงานไกลจากภูมิลาํเนาที1อยู่อาศยั  ประจวบกับเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 
ผูป้ระกอบการหลายรายลดการจา้งงานลง จึงทาํให้บณัฑิตที1จบไปแลว้ไม่สามารถเลือกงานที1มีเงินเดือน
สูง ๆ ได ้ จึงทาํใหไ้ดรั้บเงินเดือนที1ต ํ1ากวา่วฒิุ 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวิทยาการจดัการ ควรมีการสร้างเครือข่ายกบัสถานประกอบการ เพื1อนาํไปสู่การจา้งงาน  
หลงัจากสาํเร็จการศึกษา   
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.10   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.10.1.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ปีการศึกษา 2551 
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ตัวบ่งชี'ที� 2.11  :   ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี1ยอยูร่ะหวา่ง 1.00 – 2.49 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี1ยอยูร่ะหวา่ง 2.50  –  3.49 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี1ยอยูร่ะหวา่ง 3.50  –  5.00 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 คณะวิทยาการจดัการใช้ขอ้มูลจากโครงการสํารวจความพึงพอใจและความตอ้งการในการ

พฒันาคุณภาพที1มีต่อบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  (2.11.3.1) ระหวา่งเดือน พ.ค. 52-ก.ย. 52 
สํารวจโดยสถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จากนศ.ภาคปกติ 891 คน ภาค 
กศ.พป. 515 คน ที1ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 870 แห่ง แยกเป็นหน่วยงานรัฐ 325 แห่ง เอกชน 
545 แห่ง  พบวา่ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิตคณะวิทยาการจดัการ มี
คะแนนเฉลี1ยรวม 3.72  จาํแนกเป็นดา้นต่าง ๆ  มีคะแนนดงันี.  

เกณฑ์การพจิารณา คะแนนเฉลี�ย 

ดา้นความรู้ความสามารถทางวชิาการและจริยธรรมวชิาชีพ 3.98 
ดา้นบุคลิกภาพและคุณลกัษณะส่วนตวั  3.89 
ดา้นความรู้ความสามารถพื.นฐานที1มีต่อการปฏิบติังาน 3.66 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 3.57 

คะแนนเฉลี�ยรวม 3.72 

 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  

สกอ. 

2.11 คะแนนเฉลี1ย 3.72 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.11 คะแนนเฉลี1ย n/a 3.5 3.72 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
 คณะวทิยาการจดัการ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในการพฒันานกัศึกษาให้
มีคุณลกัษณะตามจุดเนน้ในการพฒันานกัศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา และมีคุณลกัษณะบณัฑิตที1พึง
ประสงค ์

  

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนินการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านความรู้
ความสามารถพื.นฐานที1มีต่อการปฏิบติังาน เพื1อใหน้ายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิตคณะวิทยาการ
จดัการ มีความพึงพอใจเพิ1มขึ.น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.11   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.11.3.1 โครงการสาํรวจความพึงพอใจและความตอ้ง การในการพฒันาคุณภาพที1มีต่อบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
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ตัวบ่งชี'ที� 2.12  :   ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที�สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที�ผ่านมาที� 

      ได้รับการประกาศเกยีรติคุณยกย่องในด้านวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

   กฬีา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม  และด้านสิ�งแวดล้อมในระดับชาติหรือ 

   นานาชาติ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015 ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029 มากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 0.030 

 
การคิดร้อยละตวับ่งชี.   :  คาํนวณมาจาก 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน  :  

 ในรอบ 5 ปีที1ผ่านมามีนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าที1ไดรั้บประกาศเกียรติคุณยกย่องในดา้นวิชาการ 
วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา  สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม  และดา้นสิ1งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ  จาํนวน 5  คน  6  รางวลั คือ  

1. ปีการศึกษา  2548  นายธีรศิษฐ ์ สูงกิจบูลย ์จากการประกวด Mr. University 2005  
2. ปีการศึกษา  2548  และนายพชัรพล ขนุณรงค ์ ไดรั้บรางวลัถว้ยพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
3. ปีการศึกษา  2550   นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลัชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ 

อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั. งที1 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
4. ปีการศึกษา  2550  นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลันกัศึกษารางวลัพระราชทาน 

ภาคกลาง  
 
 

 
จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที1ผา่นมาทั.งหมด 

ทุกระดบัการศึกษาที1ไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี 
ที1ผา่นมาทั.งหมดทุกระดบัการศึกษา 

 

x  100 
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5. ปีการศึกษา  2550  นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคนรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบปัญหา 
ศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั. งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุขสันต ์
ร่วมกบั คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

6. ปีการศึกษา  2550  นาย กิจจา บูป๊ระเสริฐ รางวลัมาลยัทอง  
ปีการศึกษา 2551 คณะวทิยาการจดัการ ไม่มีนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษา

ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา  สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม  และดา้นสิ1งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ    และมีบณัฑิตที1จบการศึกษาทั.งหมด 
5,461 คน ดงันั.น ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที1ผา่นมาที1ไดรั้บ
การประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม  และดา้นสิ1งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

0/5,461* 100 = 0 
 

ตารางที1 2.12.1  นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการที1ไดรั้บรางวลัหรือการประกาศเกียรติคุณในระดบัชาติ/
นานาชาติในรอบ 5 ปี 

 
 
 
 
 
 

                      ชื1อ- สกุล ประเภทรางวลั 
1. นายธีรศิษฐ ์สูงกิจบูลย ์ Mr. University ประจาํปี 2005 
2. นายพชัรพล  ขนุณรงค ์ การประกวดร้องเพลง ถว้ยพระราชทานฯ 
3.  นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัชมเชย  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

ครั. งที1 7  จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัใน 
พระบรมราชูปถมัภ ์  

4. นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัไดรั้บนกัศึกษารางวลัพระราชทานภาคกลาง 
5. นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพ

โลก  ครั. งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรม
ครอบครัวสุขสันตร่์วมกบัคณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

6. นาย กิจจา บูป๊ระเสริฐ รางวลัมาลยัทอง 
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ตารางที1 2.12.2  จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.12 ร้อยละ ร้อยละ 0 0  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.12 ร้อยละ ร้อยละ 0.089 ร้อยละ 0.016 ร้อยละ 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               0  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน : 
ปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจดัการ ไม่มีนักศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1สําเร็จการศึกษา

ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา  สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม  และดา้นสิ1งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ    
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ ควรสนับสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขนั 
อยา่งต่อเนื1อง เพื1อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาอยา่งต่อเนื1อง 

 

ปีการศึกษา จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษา 
2547 1,082 
2548 1,089 
2549 1,269 
2550 1,176 
2551 845 
รวม 5,461 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.12 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
  

 

 

ตัวบ่งชี'ที� 2.12.1 จํานวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนักศึกษาที�ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี (ชิ'นงาน)  (สมศ.) 

 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 จาํนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที1ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปี ที1ผ่านมา  หมายถึง   จาํนวนผลงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของนกัศึกษา
หรือของบณัฑิตไม่วา่จะเป็นระดบัปริญญาตรี โท หรือเอก ทั.งนกัศึกษาภาคปกติ  และนกัศึกษาภาคนอก
เวลาที1ไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ  หรือระดบันานาชาติในรอบ 3 ปีที1ผ่านมา  ทั.งนี. ในการประเมินจะนบั
เฉพาะจาํนวนวิทยานิพนธ์หรือจาํนวนชิ.นงานวิชาการเท่านั.น  และสามารถนบัซํ. าจาํนวนครั. งที1ไดรั้บ
รางวลั  หากผลงานนั.นไดรั้บรางวลัหลายครั. งในรอบ 3 ปีที1ผา่นมา 
 การไดรั้บรางวลั  ตอ้งเป็นรางวลัของหน่วยงานที1มีพนัธกิจหลกัในการส่งเสริมและสนบัสนุน
งานวิจยัของประเทศ  เช่น สภาวิจยัแห่งชาติ  สกว.  หรือหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที1ไดรั้บการ
ยอมรับในระดบันานาชาติ  เป็นตน้  โดยมีลายลกัษณ์อกัษรปรากฏ ซึ1 งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้าง
ชื1อเสียงใหก้บับุคลากรและหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1  ชิ.นงาน 2  ชิ.นงาน ≥  3  ชิ.นงาน 

 
ผลการดําเนินงาน  :  

 จาํนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที1ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี (ชิ.นงาน)  มีนกัศึกษาไดรั้บรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณในดา้นวิชาการและ
วชิาชีพ   จาํนวน 3  คน 4 รางวลั คือ  
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1. ปีการศึกษา  2550   นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลัชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ 
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั. งที1 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์
(2.12.1.3.1) 

2. ปีการศึกษา  2550  นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลันกัศึกษารางวลัพระราชทานภาค 
กลาง (2.12.1.3.2) 

3. ปีการศึกษา  2550  นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคนรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบปัญหา 
ศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั. งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุขสันต ์
ร่วมกบั คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม (2.12.1.3.3) 

4. ปีการศึกษา  2550  นาย กิจจา บูป๊ระเสริฐ รางวลัมาลยัทอง (2.12.1.3.4) 
 
ตารางที� 2.12.1.3.1   นักศึกษาคณะวทิยาการจัดการที�ได้รับรางวลัหรือการประกาศเกยีรติคุณใน 

          ระดับชาติ/นานาชาติ 

 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.12.1 ชิ.น 4  ชิ.น 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.12.1 ชิ.น 6  ชิ.น 1  ชิ.น 4  ชิ.น บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

                      ชื�อ- สกลุ ประเภทรางวลั 

1.  นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัชมเชย  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั. งที1 7  
จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์  

2. นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัไดรั้บนกัศึกษารางวลัพระราชทานภาคกลาง 

3. นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสนัติภาพโลก  ครั. ง
ที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุขสนัตร่์วมกบั
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

6.   นาย กิจจา บู๊ประเสริฐ รางวลัมาลยัทอง 
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คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 

คณะวทิยาการจดัการ มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขนั 
อยา่งต่อเนื1อง เพื1อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ ควรสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขนั 

อยา่งต่อเนื1อง เพื1อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาอยา่งต่อเนื1อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.12.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.12.1.3.1 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.1.3.2 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.1.3.3 ประกาศนียบตัร นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน 
2.12.1.3.4 ประกาศนียบตัร นาย กิจจา บู๊ประเสริฐ 

 

ตัวบ่งชี'ที�  2.12.2 จํานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที�ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวชิาการ 

วชิาชีพคุณธรรม จริยธรรม หรือรางวลัทางวชิาการ หรือด้านอื�นที�เกี�ยวข้องกบัคุณภาพ

บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ  3 ปี (ก.พ.ร.) 

 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 

คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

- จาํนวนนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าที1ไดรั้บรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในปีงบประมาณ
นั.น  ตอ้งเป็นรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับ
กระทรวง  ทบวง  กรม หรือจงัหวดั  หน่วยงานของรัฐและเอกชนที1เป็นองคก์รทางวิชาการ หรือองคก์ร
วชิาชีพ  หรือหน่วยงาน  หรือองคก์รวิชาการหรือวิชาชีพที1ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ  เป็นตน้  โดย
มีลายลกัษณ์อกัษรปรากฏ  ซึ1 งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติ  สร้างชื1อเสียงให้กบับุคลากรและหน่วยงาน  
สามารถนบัรวมรางวลัผลงานวทิยานิพนธ์ไดด้ว้ย 
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- การนบัรางวลัของนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่า  สามารถนับไดท้ั.งรางวลัของนกัศึกษาภาคปกติ  
และรางวลัของนกัศึกษาภาคนอกเวลา  ที1ศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  และ
หากผูไ้ดรั้บรางวลันั.นเป็นศิษยเ์ก่าหลายสถาบนั  สถาบนัเหล่านั.นต่างก็สามารถนบัรางวลันั.นได ้ แต่ไม่
สามารถนบัซํ. าได ้ หากนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าผูน้ั.นไดรั้บรางวลัหลายครั. งในปีงบประมาณนั.น 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1  คน 2  คน 3  คน 4  คน 5  คน 

 

ผลการดําเนินงาน  :  
 จาํนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที1ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี (ชิ.นงาน)  มีนกัศึกษาไดรั้บรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณในดา้นวิชาการและ
วชิาชีพ   จาํนวน 3  คน 4 รางวลั คือ  

1. ปีการศึกษา  2550   นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลัชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ 
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั. งที1 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์
(2.12.2.3.1) 

2. ปีการศึกษา  2550  นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลันกัศึกษารางวลัพระราชทานภาค 
กลาง (2.12.2.3.2) 

3. ปีการศึกษา  2550  นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคนรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบปัญหา 
ศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั. งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุขสันต ์
ร่วมกบั คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม (2.12.2.3.3) 

4. ปีการศึกษา  2550  นาย กิจจา บูป๊ระเสริฐ รางวลัมาลยัทอง (2.12.2.3.4) 
 
ตารางที� 2.12..2.3.1  นักศึกษาคณะวทิยาการจัดการที�ได้รับรางวลัหรือการประกาศเกยีรติคุณใน 

           ระดับชาติ/ นานาชาติ 

                      ชื1อ- สกลุ ประเภทรางวลั 

1. นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัชมเชย  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั. งที1 7  
จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์  

2. นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัไดรั้บนกัศึกษารางวลัพระราชทานภาคกลาง 

3. นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสนัติภาพโลก  ครั. ง
ที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุขสนัตร่์วมกบั
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

4. นาย กิจจา บู๊ประเสริฐ รางวลัมาลยัทอง 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

2.12.2 คน 3  คน 3  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.12.2 คน 6 คน 1  คน 3 คน บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง : 

คณะวิทยาการจดัการ มีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขนั 
อยา่งต่อเนื1อง เพื1อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 
แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ ควรสนับสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขนั 
อยา่งต่อเนื1อง เพื1อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาอยา่งต่อเนื1อง 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.12.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.12.2.3.1 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.2.3.2 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.2.3.3 ประกาศนียบตัร นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน 
2.12.2.3.4 ประกาศนียบตัร นาย กิจจา บู๊ประเสริฐ 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 2  

 

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร  

2 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2.1.1 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ที1ไดง้านทาํตรงสาขาที1สาํเร็จ
การศึกษา  

- 1 - ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์
ปริญญาโทที1ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อ
จาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโท
ทั.งหมด  

- 1 - บรรลุเป้าหมาย 

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์
ปริญญาเอกที1ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อ
จาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาเอก
ทั.งหมด  

- n/a - n/a 
 

2.1.4 ร้อยละของหลกัสูตรที1ไดม้าตรฐาน
ต่อหลกัสูตรทั.งหมด 

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที1เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั  

2 - - บรรลุเป้าหมาย 
 

2.2.1 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละสิ1ง
สนบัสนุนการสอนของอาจารย ์และ
สิ1งสนบัสนุนการเรียนรู้  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 
 

2.2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที1เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 
 

- - 3 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที1สนบัสนุน
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียน
การสอนซึ1งบุคคล  องคก์ร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.4 จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.5 สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1มีวฒิุ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ  

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.5.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที1มีวฒิุ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจาํ  

- - 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.6 สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1ดาํรง
ตาํแหน่งอาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ 

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพของ
คณาจารย ์ 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

2.7.1 ระดบัความสาํเร็จของการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยข์อง
สถาบนัอุดมศึกษา  

- - 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้
อาจารยป์ระจาํทาํการวิจยัเพื1อ
พฒันาการเรียนการสอน 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ที1ไดง้านทาํและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

2 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ที1ไดรั้บเงินเดือนเริ1มตน้เป็นไปตาม
เกณฑ ์ 

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.11 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง  
ผูป้ระกอบการ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและ
ศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปี  ที1ผา่นมาที1ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ  
วชิาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  
สุขภาพ  ศิลปะและวฒันธรรม  และ
ดา้นสิ1งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ   

0 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.12.1 จาํนวนวทิยานิพนธ์และงานวิชาการ
ของนกัศึกษาที1ไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี (ชิ.นงาน) 

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

2.12.2 จาํนวนนกัศึกษา หรือศิษยเ์ก่าที1
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง
ในดา้นวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวลัทางวชิาการ 
หรือดา้นอื1นที1เกี1ยวขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑิตในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ  

- - 3 บรรลุเป้าหมาย 

 19/12 11/6 9/3  

เฉลี�ย 1.58 1.83 3.00  
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องค์ประกอบที� 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี'ที�  3.1 :  มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 

1. มีการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั.นปีที1 1 
2. มีการจดับริการดา้นสิ1งอาํนวยความสะดวกที1เอื.อต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. มีการจดับริการดา้นกายภาพที1ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 
4. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา 
5. มีการบริการขอ้มูลข่าวสารที1เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
6. มีการจดัโครงการเพื1อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั.ง 5 เรื1องขา้งตน้เป็นประจาํทุกปี 
8. นาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 

          มีผลงานผา่น ระดบั  7  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. คือ 
 1.  มีการสํารวจความต้องการจาํเป็นของนักศึกษา  ชั.นปีที1  1  ได้แก่ ระเบียนประวติัของ
นกัศึกษา (3.1.1.1) สรุปผลแบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั.นปีที1 1 คณะวิทยาการจดัการ 
(3.1.1.2) 
 2.  มีการจดับริการดา้นสิ1งอาํนวยความสะดวกที1เอื.อต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา เช่น 
ห้องปฏิบติัการนิเทศศาสตร์ (3.1.2.1)  ห้องปฏิบติัการบญัชี (3.1.2.2)   ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
(3.1.2.3)   การจดับอร์ดความรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา (3.1.2.4)   
 3.  มีการจดัการดา้นกายภาพที1ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา เช่น จดัที1นั1งให้นกัศึกษาได้
ทาํงานศึกษาคน้ควา้เพิ1มเติมจากการเรียนในหอ้งเรียน  จดัภูมิทศัน์รอบคณะใหน่้าอยู ่มีสถานที1ออกกาํลงั
กาย/สวนสาธารณะ/หอพกั/หอ้งเรียน/หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั (3.1.3.1)   
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 4.  คณะฯ มีการจดับริการให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา โดยนกัศึกษาแต่ละหมู่เรียนจะมีอาจารยที์1
ปรึกษาอยา่งนอ้ย  1  คน  (3.1.4.1) เพื1อทาํหนา้ที1ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  วา่ดว้ยการ
จดัการศึกษา  ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ในคู่มือการศึกษาปีการศึกษา 2551 (3.1.4.2)  
การพบปะนกัศึกษาประจาํสัปดาห์/การใหข้่าวสารในชั1วโมง Homeroom (3.1.4.3)   
 5.  คณะฯ มีบริการขอ้มูลข่าวสารที1เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าหลายช่องทาง เช่น  
ทางวารสารเฟื1 องฟ้าของมหาวิทยาลยั   เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั http://www.npru.ac.th  และเวบ็ไซต์
ของคณะ http://msc.npru.ac.th (3.1.5.1)  
 6.  มีการจดัโครงการเพื1อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า   ได้แก่ 
โครงการแข่งขนัเขียนแผนธุรกิจ  (3.1.6.1)โครงการประกวด  D.J.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถฯ (3.1.6.2)โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์ หัวขอ้ “เทคนิคการ
เขียนแผนประชาสัมพันธ์” และหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักประชาสัมพันธ์”  
(3.1.6.3)โครงการฝึกปฏิบติัการผลิตรายการสารคดีทางโทรทศัน์ (3.1.6.4)โครงการประกวดภาพถ่าย
เพื1อการประชาสัมพนัธ์ ภายใต้หัวข้อ “กดชัตเตอร์ ลดโลกร้อน เพื1อโลกสวย” (3.1.6.5)โครงการ
เทคโนโลยีการสื1 อสารกับงานนิเทศศาสตร์ (3.1.6.6)โครงการอบรมการประกอบอาชีพระยะสั. น 
(3.1.6.7)โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษา ,กิจกรรม 5 ส. ของโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3.1.6.8)โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริษทัสยามบรรจุภณัฑ์(1998) จาํกดั 
(3 .1 .6 .9 )โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ  ณ บริษัทแอ็ดวานซ์  เป เปอร์  จ ํากัด 
(3.1.6.10)โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษา ภาค กศ.พป. บริษัทไทยนํ. าทิพย์ จาํกัด 
(3.1.6.11)โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท จ.เพชรบุรี(3.1.6.12)โครงการปฐมนิเทศ
และส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม (3.1.6.13)โครงการบญัชีสิ1 งแวดล้อมและการ
อนุรักษป่์าชายเลน (3.1.6.14)โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
(3.1.6.15)โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวิเคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น
ตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ (3.1.6.16)โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํ
รายงานขอ้มูล วิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ (3.1.6.17)โครงการ
สัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การบริหารและควบคุมภายใน
สินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) (3.1.6.18)โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 
35 การนาํเสนองบการเงิน (3.1.6.19)   

7.   มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการบางเรื1องเป็นประจาํทุกปี เช่น รายงานผลของ
โครงการ/ผลการประเมินโครงการ (3.1.7.1) ถึง (3.1.7.3) 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

3.1 ระดบั ผา่น ระดบั 7 2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

3.1 ระดบั  ระดบั 7 ผา่น  ระดบั  7   บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง 
คณะวทิยาการจดัการมีระบบการใหค้าํที1ปรึกษาและระบบการช่วยเหลือนกัศึกษาเป็นอยา่งดี  โดย

จดัอาจารยที์1ปรึกษาประจาํทุกหมู่เรียนและจดัชั1วโมงโฮมรูมประจาํทุกสัปดาห์ และจดัให้มีรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาดูแลนักศึกษาทั.งในเรื1 องกิจกรรมพฒันานักศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีการ
จดัสรรงบประมาณใหแ้ต่ละโปรแกรมวิชาจดัโครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างองคค์วามรู้ทางดา้น
วชิาชีพของแต่ละโปรแกรมวชิาทุกภาคการศึกษาอยา่งต่อเนื1อง  
 

แนวทางการพฒันา  : 

  คณะฯ ควรนาํผลการประเมินคุณภาพมาเป็นแนวทางการพฒันาทั.ง 5  เรื1อง อย่างต่อเนื1อง ในการ
จดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในปีต่อไป 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 3.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.1.1.1 ระเบียนประวติัของนกัศึกษา 
3.1.1.2 สรุปผลแบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั.นปีที1 1 คณะวทิยาการจดัการ 
3.1.2.1   หอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์  
3.1.2.2    หอ้งปฏิบติัการบญัชี  
3.1.2.3   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
3.1.2.4   การจดับอร์ดความรู้ให้แก่นกัศึกษา  
3.1.3.1   สถานที1ออกกาํลงักาย/สวนสาธารณะ/หอพกั/สภาพหอ้งเรียน/หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  
3.1.4.1 คาํสั1งแต่งตั.งอาจารยที์1ปรึกษา 
3.1.4.2 คู่มือการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม ปีการศึกษา 2551 
3.1.4.3 ตารางสอนอาจารย(์ชั1วโมงโฮมรูม) 
3.1.5.1 Web Site มหาวทิยาลยั http://npru.ac.th /  เวบ็ไซตค์ณะ  http://msc.npru.ac.th 
3.1.6.1 โครงการแข่งขนัเขียนแผนธุรกิจ   
3.1.6.2 โครงการประกวด  D.J.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถฯ 
3.1.6.3 โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์ หวัขอ้ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์” และ

หวัขอ้ “การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับนกัประชาสัมพนัธ์” 
3.1.6.4 โครงการฝึกปฏิบติัการผลิตรายการสารคดีทางโทรทศัน์ 
3.1.6.5  โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพนัธ์ ภายใตห้วัขอ้ “กดชตัเตอร์ ลดโลก

ร้อน เพื1อโลกสวย” 
3.1.6.6 โครงการเทคโนโลยกีารสื1อสารกบังานนิเทศศาสตร์ 
3.1.6.7 โครงการอบรมการประกอบอาชีพระยะสั.น 
3.1.6.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษา ,กิจกรรมการ 5 ส. 

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.1.6.9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริษทัสยามบรรจุภณัฑ์(1998) จาํกดั 

3.1.6.10 โครงการศึกษาดูงานของนกัศึกษาภาคปกติ ณ บริษทัแอด็วานซ์ เปเปอร์ จาํกดั 
3.1.6.11 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของนกัศึกษาของนกัศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริษทัไทย

นํ.าทิพย ์จาํกดั 
3.1.6.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
3.1.6.13 โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 3.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.1.6.14 โครงการบญัชีสิ1งแวดลอ้มและการอนุรักษป่์าชายเลน 
3.1.6.15 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
3.1.6.16 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหาร

ดา้นตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.1.6.17 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล 

วเิคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
3.1.6.18 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ

บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
3.1.6.19 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบ

การเงิน 
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ตัวบ่งชี'ที� 3.2 :  มีการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาที�ครบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตที�

พงึ 

              ประสงค์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 

 

 เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 

1. มีการจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมที1สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถาบนัและ
คุณลกัษณะบณัฑิตที1พึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

2. มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภท โดย
อยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการใน 5 ประเภท ดงันี.  
- กิจกรรมวชิาการ 
- กิจกรรมกีฬา 
- กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ1งแวดลอ้ม 
- กิจกรรมนนัทนาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั.งที1จดัโดยสถาบนัและ
องคก์ารนกัศึกษาทุกสิ.นปีการศึกษา 

4.     มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื1อพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเนื1อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินการ  : 

1.  คณะมีการจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการที1สอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของสถาบนั  เช่น โดยกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีของคณะวิทยาการจดัการปี 2551 
(3.2.1.1) มีการกาํหนดการจดัโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ
คณะวทิยาการจดัการ (3.2.1.2) มีแผนปฏิบติัการพฒันานกัศึกษาประจาํปี (3.2.1.3) แผนการดาํเนินงานปี 
2551    หรือแผนการจดัโครงการ หรือ แผนของมหาวิทยาลยั  รวมทั.งจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจดั
กิจกรรมที1สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตที1พึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัดุมศึกษาโดย
สโมสรนกัศึกษา ภาคปกติ/กศ.พป. มีการระบุคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เป้าหมายของจาํนวน
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ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ตวับ่งชี.ความสําเร็จของกิจกรรมวิธีการดาํเนินการ และการประเมินผล อย่างชดัเจน  
(3.2.1.4) 

2.  มีการส่งเสริมให้สถาบนัและองค์การนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาให้ครบทุก 5 ประเภท 
ดงันี.    
    2.1   กิจกรรมวชิาการ เช่น  โครงการแข่งขนัเขียนแผนธุรกิจ (3.2.2.1) โครงการแข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการ (พ.จ.น.ก.สัมพนัธ์) (3.2.2.2)โครงการอบรมการผลิตสื1อสิ1 งพิมพ์ในยุคดิจิตอล 
(3.2.2.3) โครงการเทคนิคการใชเ้สียงทางวิทยุกระจายเสียง (3.2.2.4)โครงการการประชาสัมพนัธ์ในยุค 
IT (3.2.2.5) โครงการเรียนรอบเรียนรู้กบั Broadcasting ( 3.2.2.6)โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถฯ จ.ราชบุรี (3.2.2.7)โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและโรงกษาปณ์ (3.2.2.8) โครงการบริษทัจาํลอง (3.2.2.9)โครงการสัมมนาปฏิบติัการศึกษาดูงาน 
บริษทันาํเชา (ประเทศไทย)จาํกดั (3.2.2.10)โครงการสานสัมพนัธ์การเงินการธนาคาร  และโครงการ
พฒันาบุคลิกภาพ (3.2.2.11)โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริษทัสยามบรรจุภณัฑ์(1998) จาํกัด 
(3.2.2.12) สัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 (3.2.2.13) สัมมนา เรื1อง 
การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารด้านต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
(3.2.2.14)โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ ณ บริษทัแอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จาํกดั (3.2.2.15) 
สัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ (3.2.2.16)โครงการอบรมธุรกิจ SMEs กบัการวางแผนภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฏากร (3.2.2.17)โครงการอบรมการคน้หาขอ้มูลภาษีสําหรับงานบญัชีตามประมวลรัษฏากร 
2551 โดยอาศยัระบบสารสนเทศ (3.2.2.18) สัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1อง
สินคา้คงเหลือ (การบริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) (3.2.2.19)โครงการจดัสอบ
ประมวลผลความรู้ก่อนจบของนกัศึกษาชั.นปีที1 4 โปรแกรมวิชาการบญัชี (3.2.2.20)โครงการสรุปผล
และแลกเปลี1ยนความรู้ในการใชง้านโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (3.2.2.21)โครงการอบรมประกนั
คุณภาพนักศึกษาและชี. แจงหลกัสูตร (3.2.2.22) โครงการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี และ
การเงิน “AutoFlight” (3.2.2.23) โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 
“Quick Book2006”  (3.2.2.24) สัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ณ 
บริษทัไทยนํ. าทิพย ์จาํกดั (3.2.2.25) โครงการอบรมภาษีอากรเกี1ยวกบัการบญัชี (3.2.2.26)โครงการ
อบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีร่วมกับคณะฯ (3.2.2.27)โครงการพี1ติวน้อง การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (3.2.2.28) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท จ.
เพชรบุรี (3.2.2.29) โครงการแข่งขนัวชิาการงานนวตักรรมเทิดพระเกียรติ (3.2.2.30) 
  2.2  กิจกรรมกีฬา เช่น โครงการกีฬาไทย-จีน (3.2.2.31)โครงการกีฬาเฟื1 องฟ้าเกมส์
(3.2.2.32)  โครงการแข่งขนักีฬานิเทศศาสตร์ “ฟุตซอล”  (3.2.2.33) 
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2.3  กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ1งแวดลอ้ม เช่น โครงการประกวดภาพถ่าย
เพื1อการประชาสัมพนัธ์ ภายใตห้วัขอ้ “กดชตัเตอร์ ลดโลกร้อน เพื1อโลกสวย” (3.2.2.34)โครงการบาํเพญ็
ประโยชน์และรักษาสิ1งแวดลอ้ม (3.2.2.35)โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ง ปี 2 ณ โรงเรียนบา้นยางโทน 
(3.2.2.36)โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้น้อง ปี 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่(3.2.2.37)โครงการบัญชี
สิ1งแวดลอ้มและการอนุรักษป่์าชายเลน (3.2.2.38) 
  2.4  กิจกรรมนันทนาการ เช่น   โครงการประกวดดนตรีไฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ 
(3.2.2.39) 
  2.5  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม เช่น   โครงการบายศรีสู่ขวญั (3.2.2.40)โครงการ
หล่อเทียนพรรษา-ถวายเทียนพรรษา (3.2.2.41)โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ(3.2.2.42)โครงการผูใ้ห้ยอ่ม
เป็นที1รัก  โครงการนั1งสมาธิ  ภาพการตกับาตร (3.2.2.43)โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม (3.2.2.44)โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษารุ่นปี 48 (3.2.2.45) 

3.   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที1จดัของโปรแกรมวิชา  คณะฯ  
และองคก์ารนกัศึกษาทุกสิ.นปีการศึกษา  โดยการสรุปรายงานผลการจดัโครงการ (3.2.3.1)   

4. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื1อพฒันานกัศึกษาอย่างต่อเนื1อง เช่น 
ตารางการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกิจกรรมวิชาการ (3.2.4.1)  รายงานผลการดาํเนินงาน
กิจกรรม 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

3.2 ระดบั ผา่น ระดบั 4 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

3.2 ระดบั  ระดบั 4 ผา่น  ระดบั 4   บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 

คณะวิทยาการจดัการได้รับความร่วมมือจากโปรแกรมวิชาในการจัดกิจกรรมเพื1อพฒันา
นกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะบณัฑิตที1พึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเนื1อง
ทุกปีและไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการจดักิจกรรมจากมหาวทิยาลยั 

 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะฯ ควรมีการนําผลการประเมินการจดักิจกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงทุก
กิจกรรมโครงการใหมี้ความหลากหลายมากขึ.น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 3.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.2.1.1 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของคณะวทิยาการจดัการปี 2551-2552 แสดงการส่งเสริม
การจดักิจกรรมที1สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 

3.2.1.2 กาํหนดการจดัโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวชิาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ
คณะวทิยาการจดัการ 

3.2.1.3 แผนปฏิบติัการพฒันานกัศึกษาประจาํปี 
3.2.1.4 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวทิยาลยัปี 2551 

 กจิกรรมวชิาการ 

3.2.2.1 โครงการแข่งขนัเขียนแผนธุรกิจ  
3.2.2.2 โครงการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ (พ.จ.น.ก.สัมพนัธ์) 
3.2.2.3 โครงการอบรมการผลิตสื1อสิ1งพิมพใ์นยคุดิจิตอล 
3.2.2.4 โครงการเทคนิคการใชเ้สียงทางวทิยกุระจายเสียง 
3.2.2.5 โครงการการประชาสัมพนัธ์ในยคุ IT 
3.2.2.6 โครงการเรียนรอบเรียนรู้กบั Broadcasting   
3.2.2.7 โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถฯ จ.ราชบุรี 
3.2.2.8 โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงกษาปณ์ 
3.2.2.9 โครงการบริษทัจาํลอง 

3.2.2.10 โครงการสัมมนาปฏิบติัการศึกษาดูงาน บริษทันาํเชา (ประเทศไทย)จาํกดั 
3.2.2.11 โครงการสานสัมพนัธ์การเงินการธนาคาร  และโครงการพฒันาบุคลิกภาพ 
3.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริษทัสยามบรรจุภณัฑ์(1998) จาํกดั 
3.2.2.13 สัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 3.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.2.2.14 สัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวิเคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น
ตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.2.2.15 โครงการศึกษาดูงานของนกัศึกษาภาคปกติ ณ บริษทัแอด็วานซ์ เปเปอร์ จาํกดั 
3.2.2.16 สัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์งบ

การเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
3.2.2.17 โครงการอบรมธุรกิจ SMEs กบัการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร 
3.2.2.18 โครงการอบรมการคน้หาขอ้มูลภาษีสาํหรับงานบญัชีตามประมวลรัษฏากร 2551 โดย

อาศยัระบบสารสนเทศ 
3.2.2.19 สัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การบริหาร

และควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
3.2.2.20 โครงการจดัสอบประมวลผลความรู้ก่อนจบของนกัศึกษาชั.นปีที1 4 โปรแกรมวชิาการ

บญัชี 
3.2.2.21 โครงการสรุปผลและแลกเปลี1ยนความรู้ในการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
3.2.2.22 โครงการอบรมประกนัคุณภาพนกัศึกษาและชี.แจงหลกัสูตร 
3.2.2.23 โครงการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี และการเงิน “AutoFlight” 
3.2.2.24 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน “Quick Book 

2006” 
3.2.2.25 สัมมนาและศึกษาดูงานของนกัศึกษาของนกัศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริษทัไทยนํ.าทิพย ์

จาํกดั 
3.2.2.26 โครงการอบรมภาษีอากรเกี1ยวกบัการบญัชี 
3.2.2.27 โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีร่วมกบัคณะฯ 
3.2.2.28 โครงการพี1ติวนอ้ง การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
3.2.2.29 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
3.2.2.30 โครงการแข่งขนัวชิาการงานนวตักรรมเทิดพระเกียรติ 

 กจิกรรมกฬีา 
 3.2.2.31 โครงการกีฬาไทย-จีน  
3.2.2.32 โครงการกีฬาเฟื1 องฟ้าเกมส์ 
3.2.2.33 โครงการแข่งขนักีฬานิเทศศาสตร์ “ฟุตซอล” 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 3.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

 กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ�งแวดล้อม 

3.2.2.34 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพนัธ์ ภายใตห้วัขอ้ “กดชตัเตอร์ ลดโลก
ร้อน เพื1อโลกสวย” 

3.2.2.35 โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ1งแวดลอ้ม 
3.2.2.36 โครงการห้องสมุดนี.พี1ใหน้อ้ง ปี 2 ณ โรงเรียนบา้นยางโทน 
3.2.2.37 โครงการห้องสมุดนี.พี1ใหน้อ้ง ปี 2 ณ โรงเรียนบา้นหนองไผ ่
3.2.2.38 โครงการบญัชีสิ1งแวดลอ้มและการอนุรักษป่์าชายเลน 

 กจิกรรมนันทนาการ 

 3.2.2.39 โครงการประกวดดนตรีไฟลค์ซองเฉลิมพระเกียรติ 
 กจิกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

3.2.2.40 โครงการบายศรีสู่ขวญั 
3.2.2.41 โครงการหล่อเทียนพรรษา-ถวายเทียนพรรษา 
3.2.2.42 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 
3.2.2.43 โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก  โครงการนั1งสมาธิ  ภาพการตกับาตร 
3.2.2.44 โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม 
3.2.2.45 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษารุ่นปี 48 
3.2.3.1   สรุปรายงานผลการจดัโครงการ  
3.2.4.1 ตารางการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกิจกรรมวชิาการ 
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ตัวบ่งชี'ที�  3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที�เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษา (สมศ.) 

 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 39 40 – 59 ≥  60 

 

ผลการดําเนินการ  : 

       ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจดัการ มีนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันา
นกัศึกษาทั.งสิ.น จาํนวน 5,115 คน (3.2.1.3.1)  และมีจาํนวนโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ 
และโครงการ/กิจกรรมของคณะวทิยาการจดัการ (3.2.1.3.2) คิดเป็นร้อยละ 100   
 
ร้อยละของนกัศึกษาที1เขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ   =  
          

=     5,115 คน x 100 = 100 
       5,115 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

3.2.1 ร้อยละ ร้อยละ 100 3 คะแนน 
 
ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

3.2.1 ร้อยละ 3 ≥ 60% ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 

      จาํนวน นศ. ทั.งหมด 
จาํนวน นศ.เขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

× 100 
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จุดแข็ง 

 เนื1องจากคณะวิทยาการจดัการให้ความสําคญัในเรื1องของการพฒันานกัศึกษาดว้ยกิจกรรมจึง
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกโครงการ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะควรมีการสนับสนุนและต่อยอดการพฒันากิจกรรมนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชาอย่าง

ต่อเนื1อง  และเป็นโครงการที1ทนัสมยัสอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  3.2.1  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.2.1.3.1 ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษา ปี 2551 ของฝ่ายทะเบียนและวดัผล 
3.2.1.3.2 กาํหนดการจดัโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวชิาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ

คณะวทิยาการจดัการ 
 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 3   

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 2 - - บรรลุเป้าหมาย 
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที1

ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตที1พึงประสงค ์

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

3.2.1 ร้อยละของนกัศึกษาที1เขา้ร่วมกิจกรรม/
โครงการพฒันานกัศึกษา  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี�ย 2.50 3.00   
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องค์ประกอบที� 4  การวจิัย 
 

ตัวบ่งชี'ที� 4.1 :  มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการจดัทาํระบบบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์เพื1อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนของ
สถาบนัและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ 

2. มีการจดัระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเกี1ยวกบัการบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์1
ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

3. มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่างๆเพื1อสนบัสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์

4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวิจยั 
5. มีระบบสร้างขวญัและกาํลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัที1มีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบัองคก์รภายนอกทั.งภาครัฐ  

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3  - 4 ขอ้ มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  : 

1.     คณะวทิยาการจดัการ  มีขั.นตอนการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์โดยกาํหนดไวใ้น
แผนยทุธศาสตร์ของคณะวิทยาการจดัการหลกัฐานคือยุทธศาสตร์คณะ (4.1.1.1) เพื1อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนของคณะ สถาบนัและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติโดยมีรองคณบดีเป็นผูดู้แล
หลกัฐานคือคาํสั1งกาํหนดภาระงานของผูบ้ริหารคณะ (4.1.1.2) 

2. คณะวิทยาการจดัการ มีการจดัระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเกี1ยวกบัการบริหารงานวิจยั
และงานสร้างสรรคที์1ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง   มีการเผยแพร่รายชื1ออาจารยใ์นคณะ ที1ไดรั้บทุนวิจยัใน
เวบ็ไซต์ของคณะฯและเวบ็ไซต์ของสถาบนัวิจยัฯหลกัฐานคือหน้าเวบ็ไซต์คณะและหนา้เวบ็ไซต์ของ
สถาบนัวจิยั (4.1.2.1) 
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    3.  คณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ เพื1อ
สนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคโ์ดยคณะจดัสรรงบประมาณเพื1อให้อาจารยเ์ขียนตาํรา
ประกอบการสอนและเพื1อสนบัสนุนทุนวิจยัไวทุ้กปีหลกัฐานคือรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (4.1.3.1) 
    4.  คณะวทิยาการจดัการ มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวิจยัโดยส่งเสริมให้
อาจารยใ์นคณะวทิยาการจดัการอบรมการทาํวิจยัหลกัฐานคือคาํสั1งอบรมวจิยัของคณาจารย ์ (4.1.4.1)   
และมีงบประมาณสนบัสนุนในการทาํวจิยัหลกัฐานคือคาํรับรองปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 
2551  (4.1.4.2)และจดัภาระงานสอนใหล้ดลงเพื1อใหอ้าจารยมี์เวลาเพื1อการทาํวจิยัหลกัฐานคือ
ตารางสอนอาจารย ์(4.1.4.3) 
    5.  คณะวทิยาการจดัการ มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัที1มีผลงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคดี์เด่นโดยนาํผลงานลงเผยแพร่ในรายงานประจาํปีและ  เวบ็ไซตข์องคณะหลกัฐานคือรายงาน
ประจาํปีและหนา้เวบ็ไซต ์(4.1.5.1) 
    6  คณะวทิยาการจดัการมีหน่วยวจิยัเพื1อส่งเสริมการงานวิจยัการหาทุนวิจยั หลกัฐานคือเอกสาร
เกี1ยวกบัการจดัตั.งหน่วยวจิยัของคณะฯกบัมหาวทิยาลยั  ( 4. 1. 6. 1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

4.1 ขอ้ ผา่น 6  ขอ้ 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุเป้าหมาย 

4.1 ขอ้ 5 ขอ้ 3  ขอ้ ผา่น 6 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  : 

 คณะวทิยาการจดัการ มีการสนบัสนุนงบประมาณ  ส่งเสริมคณาจารยใ์นการพฒันาความรู้โดยมี
การจดัอบรมดา้นวจิยัและสนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอก สนบัสนุนเวลา
โดยการลดภาระงานสอนเพื1อใหค้ณาจารยมี์เวลาทาํวจิยัเพิ1มขึ.นรวมทั.งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยั
ใหแ้ก่คณาจารย ์  
แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการ มีนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวจิยัของคณะฯ กบั
องคก์รภายนอกทั.งภาครัฐและเอกชน และยงัส่งเสริมใหมี้นกัวจิยัหนา้ใหม่ของคณะฯ ดว้ยโดยคณะฯ 
จะจดัอบรมการทาํวิจยัในชั.นเรียนและนกัวจิยัหนา้ใหม่ของคณะฯ อยา่งต่อเนื1องทั.งภายในและ
ภายนอก 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 4.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ 
4.1.1.2 หนา้ที1และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารคณะวทิยาการจดัการ 
4.1.2.1 หนา้ Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวทิยาลยั http://npru.ac.th 
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ  2551 
4.1.4.1 คาํสั1งอบรมวจิยั 
4.1.4.2 คาํรับรองปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551 
4.1.4.3 ตารางสอนอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการเปรียบเทียบ 2 เทอม 
4.1.5.1 รายงานประจาํปี 2551 และ หนา้เวบ็ไซตค์ณะ http://msc.npru.ac.th 
4.1.6.1 เอกสารเกี1ยวกบัการจดัตั.งหน่วยวจิยัระหวา่งคณะฯ จากมหาวทิยาลยั   
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ตัวบ่งชี'ที� 4.2 :  มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการสนบัสนุนการเผยแพร่งานวจิยัและงานสร้างสรรคท์ั.งในวงการ
วชิาการและการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

2. มีระบบรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์1
เชื1อถือไดแ้ละรวดเร็วต่อการใชป้ระโยชน์ 

3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงัผูเ้กี1ยวขอ้งทั.งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

4. มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนั
เพื1อการนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

5. มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรการซื.อขายทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครอง
สิทธิของงานวจิยัหรือสิ1งประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

 

ผลการดําเนินการ  : 

1. คณะวทิยาการมีกลไกการสนบัสนุนการเผยแพร่งานวจิยัและงานสร้างสรรคท์ั.งในวงการ 
วิชาการและการนาํไปใชป้ระโยชน์โดยมีผูรั้บผิดชอบการเผยแพร่งานวิจยั หลกัฐานคือคาํสั1งการจดัทาํ
เวบ็ไซตค์ณะฯ(4.2.1.1)  

2. มีระบบรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์1 
เชื1อถือได้และรวดเร็วต่อการใช้ประโยชน์ โดยคณะได้จัดทาํเว็บไซต์ของคณะสําหรับเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นงานวจิยั หลกัฐานคือหนา้เวบ็ไซตค์ณะ (4.2.2.1) และมีหน่วยวิจยัของ
คณะ หลกัฐานคือเอกสารเกี1ยวกบัการจดัตั.งหน่วยวจิยั (4.2.2.2) 

3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงัผูเ้กี1ยวขอ้งทั.งภายในและ 
ภายนอกสถาบนัโดยตีพิมพล์งในวารสารราชภฏัตะวนัตก  หลกัฐานคือวารสารตะวนัตก (4.2.3.1)   
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

4.2 ขอ้ ผา่น 3  ขอ้ 2   คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.2 ขอ้ ผา่น 1 ขอ้ 3  ขอ้ ผา่น 3  ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
 คณะวิทยาการจดัการ มีเครือข่ายที1เผยแพร่ผลงานวิจยันอ้ยและมีผลงานวิจยัที1ผ่านการคดัสรร
และเผยแพร่น้อยเมื1อเทียบกบัจาํนวนอาจารยแ์ละไม่มีกลไกในการสนับสนุนการคุม้ครองสิทธิของ
งานวจิยัและผลงานวชิาการในระดบัคณะ 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการ ควรมีนโยบายสนบัสนุนการทาํวจิยัและส่งเสริมผลกัดนัใหง้านวจิยั
เผยแพร่มากขึ.นรวมถึงการสนบัสนุนใหผ้ลงานของอาจารยไ์ดรั้บการคุม้ครองสิทธิ 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 4.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.2.1.1 คาํสั1งผูดู้แลเวบ็ไซตค์ณะ 
4.2..2.1 เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
4.2.2.2 เอกสารเกี1ยวกบัการจดัตั.งหน่วยวจิยัระหวา่งคณะฯจากมหาวทิยาลยัฯ 
4.2.3.1 วารสารราชภฏัตะวนัตก 
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ตัวบ่งชี'ที� 4.3 :      เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ 

    ประจํา 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

อยูร่ะหวา่ง 1 – 16,999 บาท 17,000 บาท – 24,999 บาท มากกวา่หรือเท่ากบั  25,000 บาท 

       

ผลการดําเนินการ  : 

ในปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการไดรั้บการสนบัสนุนเงินในการทาํวิจยัจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบนั เป็นเงิน 550,650 บาทโดยใชห้ลกัฐานจากรายงานผลการปฏิบติัราชการตาม
คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (4.3.1.1) โครงการวจิยั และประกาศผูไ้ดรั้บ
ทุนวิจยั (4.3.1.2)  คณะวิทยาการจดัการมีอาจารยท์ั.งหมดรวม 64  คน ในจาํนวนนี. มีอาจารยล์าศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาเอก  5 คน (4.3.1.3) อาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังานจริง  59 คน เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบนัคิดต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังานจริง
เท่ากบั คนละ 9,333.05 บาท (550,650/59 = 9,333.05) 

 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

4.3 บาท 9,333.05 บาท   1   คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.3 บาท 6,931.90 บาท 5,000 บาท 9,333.05 บาท บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               1    คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดอ่อน  : 

 เนื1องจากคณะวิทยาการจดัการ มีนกัศึกษาจาํนวนมาก  จึงทาํให้อาจารยใ์นคณะฯ มีภาระงาน
สอนหลายหมู่เรียน  หลายวิชา และอาจารยใ์หม่ยงัไม่มีทกัษะในการทาํวิจยัรวมถึงการขอทุนทาํวิจยั
เท่าที1ควร  
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารยเ์พิ1มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้
นอ้ยลง เพื1อให้อาจารยไ์ดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ดา้นงานวิจยั  และส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยไ์ด้
ไปทาํงานวจิยัทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวจิยัใหม่ ๆ ใหอ้าจารยใ์นคณะ 
  

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 4.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.3.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.) 
4.3.1.2 โครงการวจิยัและประกาศรายชื1อผูไ้ดรั้บทุนวจิยั 
4.3.1.3 รายงานประจาํปี 2551 
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ตัวบ่งชี'ที�  4.3.1 เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  

  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 9,999 10,000 – 14,999 ≥  15,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 

ในปีการศึกษา 2551  คณะวิทยาการจดัการ ได้รับการสนับสนุนเงินในการทาํวิจยัและงาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานภายใน  7 โครงการเป็นเงิน 18,650 บาทหลกัฐานคือรายงานผลการปฏิบติั
ราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.)  (4.3.1.1.1)  คณะฯ มีอาจารยท์ั.งหมด  64 คน  ใน
จาํนวนนี. ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  5 คน อาจารย์ประจาํที1ปฏิบติังานจริง  59  คนหลักฐานคือ
รายงานประจาํปีคณะวิทยาการจดัการ 2551 (4.31.1.2)  เงินที1ได้รับการสนับสนุนการทาํวิจยัคิดต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังานจริง  59 คน ไดค้นละ 316.10 บาท (18,650/59=316.10) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

4.3.1 บาท 316.10 บาท 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.3.1 บาท 741.43  บาท 2,000  บาท 316.10  บาท ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               1    คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดอ่อน  : 

 เนื1องจากคณะวิทยาการจดัการ มีนกัศึกษาจาํนวนมาก  จึงทาํให้อาจารยใ์นคณะฯ มีภาระงาน
สอนหลายหมู่เรียน  หลายวิชา และอาจารยใ์หม่ยงัไม่มีทกัษะในการทาํวิจยัรวมถึงการขอทุนทาํวิจยั
เท่าที1ควร 

 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารยเ์พิ1มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้
นอ้ยลง เพื1อให้อาจารยไ์ดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ดา้นงานวิจยั  และส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยไ์ด้
ไปทาํงานวจิยัทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวจิยัใหม่ ๆ ใหอ้าจารยใ์นคณะ 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  4.3.1  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.3.1.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.) 
4.3.1.1.2 รายงานประจาํปี 2551 
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ตัวบ่งชี'ที�  4.3.2 เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์    

                             ประจํา (สมศ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 9,999 10,000 – 14,999 ≥  15,000 
 

ผลการดําเนินการ  : 

ในปีการศึกษา 2551  คณะวิทยาการจดัการ ได้รับการสนับสนุนเงินในการทาํวิจยัและงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั 4 โครงการเป็นเงินจาํนวน 365,000  บาทหลกัฐานคือรายงานผลการ
ปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.) (4.3.2.1.1)  คณะฯ มีอาจารยท์ั.งหมด 64 คน ใน
จาํนวนนี. ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  5 คน  อาจารย์ประจาํที1ปฏิบติังานจริง 59 คนหลักฐานคือ
รายงานประจาํปี (4.3.2.1.2) งบประมาณที1ได้รับการสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอกคิดต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังานจริง 59 คน เท่ากบั  6,186.44  บาทต่อคน  (365,000/59 = 6,186.44 )   

                                        
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

4.3.2 บาท 6,186.44  บาท 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.3.2 บาท 6,190.48บาท 3,000 บาท 6,186.44  บาท บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                1  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  : 

 คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะไปร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื1อทาํวจิยั 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวิทยาการจดัการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารยเ์พิ1มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้
นอ้ยลง เพื1อให้อาจารยไ์ดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ดา้นงานวิจยั  และส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยไ์ด้
ไปทาํงานวจิยัทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวจิยัใหม่ ๆ ใหอ้าจารยใ์นคณะ 
  

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.3.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.3.2.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.) 
4.3.2.1.2 รายงานประจาํปี 2551 

 

 

ตัวบ่งชี'ที�  4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที�ได้รับทุนทาํวจัิยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน   

                             สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 29 30 – 44  ≥  45 
 

ผลการดําเนินการ  : 

         ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารยไ์ด้รับเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบนัจาํนวน  13  คนหลกัฐานคือรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.) (4.3.3.1.1)คณะวิทยาการจดัการมีอาจารยท์ั.งหมดจาํนวน 64 คน ในจาํนวน
นี. ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  5 คน อาจารย์ประจาํที1ปฏิบติังานจริง  59 คนหลักฐานคือรายงาน
ประจาํปี 2551( 4.3.3.1.2) อาจารยที์1ไดรั้บทุนวิจยัคิดต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังานจริงร้อยละ 
22.03  
(13*59/100 = 22.03) 
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 ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

4.3.3 ร้อยละ ร้อยละ 22.03 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.3.3 ร้อยละ ร้อยละ 4.76 ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.03 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              1  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
 เนื1องจากคณะวทิยาการจดัการมีนกัศึกษาที1สนใจมาเรียนเป็นจาํนวนมาก  จึงทาํใหอ้าจารยใ์น
คณะตอ้งรับภาระการสอนหลายหมู่เรียนและจาํนวนชั1วโมงก็มากตามไปดว้ย จึงทาํให้อาจารยไ์ม่มีเวลา
ในการทาํวจิยัและอาจารยใ์หม่ยงัขาดทกัษะในงานวจิยั 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารยเ์พิ1มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้
นอ้ยลง เพื1อให้อาจารยไ์ดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ดา้นงานวจิยั  และส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ด้
ไปทาํงานวจิยัทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวจิยัใหม่ ๆ ใหอ้าจารยใ์นคณะ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.3.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.3.3.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.) 
4.3.3.1.2 รายงานประจาํปี 2551 
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ตัวบ่งชี'ที�  4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที�ได้รับทุนทาํวจัิยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

 สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ.) 

 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 14 15 – 19 ≥  20 

 

ผลการดําเนินการ  : 

         ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจดัการไดรั้บเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนัจาํนวน 16 คนหลกัฐานคือรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการ (ก.พ.ร.) (4.3.4.3.1) และงานวจิยัของอาจารย ์(4.3.4.3.2) คณะวิทยาการจดัการมีอาจารยท์ั.งหมด
จาํนวน 64 คน ในจาํนวนนี. มีอาจารยล์าศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  5 คน  อาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังาน
จริง 59 คนหลกัฐานคือรายงานประจาํปี 2551 (4.3.4.3.3) อาจารยที์1ไดรั้บทุนคิดต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ
ที1ปฏิบติังานจริง ร้อยละ 27.12 (16*59/100 =27.12)  
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

4.3.4 ร้อยละ ร้อยละ 27.12 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.3.4 บาท ร้อยละ 19.05 ร้อยละ20 ร้อยละ  27.12 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  : 

 เนื1องจากคณะวิทยาการจดัการมีการสนบัสนุนให้อาจารยท์าํวิจยัและมีการพฒันาอาจารยอ์ยา่ง
ต่อเนื1องและสนบัสนุนในการขอทุนวจิยัทั.งภายในภายนอกสถาบนั 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารยเ์พิ1มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้
นอ้ยลง เพื1อให้อาจารยไ์ดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ดา้นงานวิจยั  และส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยไ์ด้
ไปทาํงานวจิยัทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวจิยัใหม่ ๆ ใหอ้าจารยใ์นคณะ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.3.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.3.4.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 2551 
4.3.4.3.2 งานวจิยัของอาจารยที์1รับทุนและประกาศการรับทุน 
4.3.4.3.3 รายงานประจาํปี 2551 

 
 

ตัวบ่งชี'ที� 4.4 :   ร้อยละของงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน   

                          ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใช้ประโยชน์ทั'งในระดับชาติและ 

                          ในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29 มากกวา่ หรือ เท่ากบั ร้อยละ 30 
 

ผลการดําเนินการ  : 

         ในปีการศึกษา  2551   คณะวิทยาการจดัการมีงานวิจยัและงานสร้างสรรคที์1ตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดบัชาติและในระดบันานาชาติ  จาํนวน 7 ชิ.น  

1. บทคดัย่องานวิจยัเรื1 อง  “ทรรศนะของผูใ้ช้บริการที1มีต่อประเด็นทางจรรยาบรรณของนัก
บัญชีในจังหวัดนครปฐม”    ของผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สุภาณี  อินทน์จันทน์  ในหนังสือ 
CPD&Account และหนงัสือสยามวิชาการ  หลกัฐานคือหนงัสือ CPD & Account และหนงัสือสยาม
วชิาการ  จาํนวน 1 ชิ.นงาน (4.4.1.1)  
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2.  หนงัสือ“การเขียนสร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ ์: idea ดีๆ ไม่มีวนัหมด” หนงัสือ “การสื1อสาร
เพื1อการพฒันาทอ้งถิ1นเขียน”  และหนงัสือ “มองเรื1องให้เห็นภาพ : ภาพสะทอ้นสังคมจากเรื1องสั.นยุค
วิกฤติเศรษฐกิจ”      โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร หลักฐานคือหนังสือ“การเขียน
สร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ”์ (4.4.1.2)    

3. หนงัสือ “การสื1อสารเพื1อการพฒันาทอ้งถิ1น” เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี    
จุฑาวจิิตร  โฆษณาขาย จากหนา้เวบ็ไซต ์www.se-ed.com  (4.4.1.3)  

4. ผลงานตีพิมพง์านวชิาการเรื1อง “การพฒันาอาจารยส์าขานิเทศศาสตร์ในประเทศไทย”   
เขียนโดย  อาจารย ์ดร.สุชาดา  แสงดวงดี หลกัฐานคือหนงัสือตอบรับบทความทางวชิาการเพื1อนาํตีพิมพ์
ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํนวน 1 ชิ.นงาน (4.4.1.4)  

5. บทคดัยอ่งานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัแห่งความสาํเร็จการสื1อสารคุณธรรม : กรณีศึกษาโครงการที1 
ไดรั้บการสนับสนุนจากศูนยคุ์ณธรรม” เขียนโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   จุฑาวิจิตร       และ
อาจารยณ์ชัชา ศิรินธนาธร   จาํนวน 1 ชิ.นงาน  หลกัฐานคือหนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.5) 

6. บทคดัยอ่งานวจิยัเรื1อง “ยทุธวธีิในการลดผลกระทบพฤติกรรมที1ไม่เหมาะสมของบุคคลที1มี 
ชื1อเสียงในสื1อสารมวลชนต่อทุรกรรมเยาวชน”   เขียนโดย  อาจารย ์ดร.มาริษา   สุจิตวนิช จาํนวน 1 
ชิ.นงานหลกัฐานคือหนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.6)  

7. บทคดัยอ่งานวจิยัเรื1อง “ Linkages Between Human Resource Management Practices and  
Continuous Quality Improvement Practices in SMEs” เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุกรี  แกว้มณี 
จาํนวน 1 ชิ.นงาน  หลกัฐานคือหนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ(4.4.1.7)   

คณะวทิยาการจดัการมีอาจารยท์ั.งหมดจาํนวน 64 คน ในจาํนวนนี. มีอาจารยล์าศึกษาต่อระดบั 
ปริญญาเอก  5  คน   อาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังานจริง  59 คนหลกัฐานคือรายงานประจาํปี 2551( 4.4.1.8)  
มีงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที1ตีพิมพเ์ผยแพร่จาํนวน 7 ชิ.น ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที1
ตีพิมพเ์ผยแพร่คิดต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 59 คน  ร้อยละ 11.86   (7*59/100 = 11.86) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

4.4 ร้อยละ ร้อยละ 11.86 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.4 ร้อยละ 0 ร้อยละ 5 ร้อย  11.86 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                        1  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
 เนื1องจากคณะวิทยาการจดัการมีนกัศึกษาที1สนใจมาเรียนเป็นจาํนวนมาก  จึงทาํให้อาจารยใ์น
คณะตอ้งรับภาระการสอนหลายหมู่เรียนและจาํนวนชั1วโมงก็มากตามไปดว้ย จึงทาํให้อาจารยไ์ม่มีเวลา
ในการทาํวิจยัรวมถึงการสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัและได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัรหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ทั.งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวิทยาการจดัการมีนโยบายที1จะรับอาจารยเ์พิ1มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้ลดลง
พฒันาอาจารยด์า้นงานวิจยัสนบัสนุนการเผยแพร่และตีพิมพง์านวิจยังานสร้างสรรคร์วมถึงงานวิชาการ
อยา่งต่อเนื1อง 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.4.1.1 หนงัสือ CPD & Account และหนงัสือ สยามวชิาการ      เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.  สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 
4.4.1.2 หนงัสือ “การเขียนสร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ”์ เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   

จุฑาวจิิตร   
4.4.1.3 หนา้เวบ็ไซต ์www.se-ed.com (โฆษณาขายหนงัสือ “การสื1อสารเพื1อการพฒันา

ทอ้งถิ1น”เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวจิิตร)  
4.4.1.4 หนงัสือตอบรับบทความทางวชิาการเพื1อนาํตีพิมพใ์นวารสารนิเทศศาสตร์                
4.4.1.5 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.6 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.7 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.8 รายงานประจาํปี 2551 
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ตัวบ่งชี'ที� 4.4.1  ร้อยละของงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ์เผยแพร่  และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ 

          ทั'งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  (สมศ.) 
  

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 19 20 – 29 ≥  30 
 

ผลการดําเนินการ  : 

         ในปีการศึกษา  2551   คณะวิทยาการจดัการมีงานวิจยัและงานสร้างสรรคที์1ตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดบัชาติและในระดบันานาชาติ  จาํนวน 7 ชิ.น  

1. บทคดัย่องานวิจยัเรื1 อง  “ทรรศนะของผูใ้ช้บริการที1มีต่อประเด็นทางจรรยาบรรณของนัก
บัญชีในจังหวัดนครปฐม”    ของผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สุภาณี  อินทน์จันทน์  ในหนังสือ 
CPD&Account และหนงัสือสยามวิชาการ  หลกัฐานคือหนงัสือ CPD & Account และหนงัสือสยาม
วชิาการ  จาํนวน 1 ชิ.นงาน  (4.4.1.1.1) 

2.  หนงัสือ“การเขียนสร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ ์: idea ดีๆ ไม่มีวนัหมด” หนงัสือ “การสื1อสาร
เพื1อการพฒันาทอ้งถิ1นเขียน”  และหนงัสือ “มองเรื1องให้เห็นภาพ : ภาพสะทอ้นสังคมจากเรื1องสั.นยุค
วิกฤติเศรษฐกิจ”      โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร หลักฐานคือหนังสือ“การเขียน
สร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ”์ (4.4.1.1.2)    

3. หนงัสือ “การสื1อสารเพื1อการพฒันาทอ้งถิ1น” เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี    
จุฑาวจิิตร  โฆษณาขาย จากหนา้เวบ็ไซต ์www.se-ed.com  (4.4.1.1.3)  

4.  ผลงานตีพิมพง์านวชิาการเรื1อง “การพฒันาอาจารยส์าขานิเทศศาสตร์ในประเทศไทย”   
เขียนโดย  อาจารย ์ดร.สุชาดา  แสงดวงดี หลกัฐานคือหนงัสือตอบรับบทความทางวชิาการเพื1อนาํตีพิมพ์
ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํนวน 1 ชิ.นงาน (4.4.1.1.4)  

5.   บทคดัยอ่งานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัแห่งความสาํเร็จการสื1อสารคุณธรรม : กรณีศึกษาโครงการที1 
ไดรั้บการสนับสนุนจากศูนยคุ์ณธรรม” เขียนโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   จุฑาวิจิตร       และ
อาจารยณ์ชัชา ศิรินธนาธร   จาํนวน 1 ชิ.นงาน  หลกัฐานคือหนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.1.5) 

6. บทคดัยอ่งานวจิยัเรื1อง “ยทุธวธีิในการลดผลกระทบพฤติกรรมที1ไม่เหมาะสมของบุคคลที1มี 
ชื1อเสียงในสื1อสารมวลชนต่อทุรกรรมเยาวชน”   เขียนโดย  อาจารย ์ดร.มาริษา   สุจิตวนิช จาํนวน 1 
ชิ.นงานหลกัฐานคือหนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.1.6)  
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7. บทคดัยอ่งานวจิยัเรื1อง “ Linkages Between Human Resource Management Practices and  
Continuous Quality Improvement Practices in SMEs” เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุกรี  แกว้มณี 
จาํนวน 1 ชิ.นงาน  หลกัฐานคือหนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.1.7)   

คณะวทิยาการจดัการมีอาจารยท์ั.งหมดจาํนวน 64 คน ในจาํนวนนี. มีอาจารยล์าศึกษาต่อระดบั 
ปริญญาเอก  5  คน   อาจารยป์ระจาํที1ปฏิบติังานจริง  59 คนหลกัฐานคือรายงานประจาํปี 2551( 4.4.1.8)  
มีงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที1ตีพิมพเ์ผยแพร่จาํนวน 7 ชิ.น ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที1
ตีพิมพเ์ผยแพร่คิดต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 59 คน  ร้อยละ 11.86   (7*59/100 = 11.86) 
                                  

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

4.4.1 ร้อยละ ร้อยละ  11.86 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.4.1 ร้อยละ ร้อยละ 7.14 ร้อยละ 10 ร้อยละ 11.86 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              1    คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

 เนื1องจากคณะวิทยาการจดัการมีนกัศึกษาที1สนใจมาเรียนเป็นจาํนวนมาก  จึงทาํให้อาจารยใ์น
คณะตอ้งรับภาระการสอนหลายหมู่เรียนและจาํนวนชั1วโมงก็มากตามไปดว้ย จึงทาํให้อาจารยไ์ม่มีเวลา
ในการทาํวิจยัรวมถึงการสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัและได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัรหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ทั.งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการมีนโยบายที1จะรับอาจารยเ์พิ1มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้ลดลง
พฒันาอาจารยด์า้นงานวิจยัสนบัสนุนการเผยแพร่และตีพิมพง์านวิจยังานสร้างสรรคร์วมถึงงานวิชาการ
อยา่งต่อเนื1อง 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 4.4.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.4.1.1.1 หนงัสือ CPD&Account และหนงัสือ สยามวชิาการ      เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร. สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 

4.4.1.1.2 หนงัสือ “การเขียนสร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ”์และมองเรื1องใหเ้ห็นภาพ : ภาพสะทอ้น
สังคมจากเรื1องสั.นยคุวกิฤติเศรษฐกิจเขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   จุฑาวจิิตร   

4.4.1.1.3 หนา้เวบ็ไซต ์www.se-ed.com (โฆษณาขายหนงัสือ “การสื1อสารเพื1อการพฒันาทอ้งถิ1น”
เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวจิิตร)  

4.4.1.1.4 หนงัสือตอบรับบทความทางวชิาการเพื1อนาํตีพิมพใ์นวารสารนิเทศศาสตร์                
4.4.1.1.5 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.1.6 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.1.7 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.1.8 รายงานประจาํปี 2551 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 4   
ตวับ่งชี.  รายละเอียด คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

(คะแนน
เตม็ 5.00) 

4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุน
การผลิตงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค ์

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

1 - - บรรลุเป้าหมาย 

4.3.1 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคข์อง
สถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

- 1 - ไม่บรรลุเป้าหมาย 

4.3.2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

- 1 - บรรลุเป้าหมาย 

4.3.3 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที1ไดรั้บทุนทาํวจิยั
หรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนัต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

- 1 - บรรลุเป้าหมาย 

4.3.4 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที1ไดรั้บทุนทาํวจิยั
หรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

4.4 ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์1ตีพิมพ์
เผยแพร่  ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัร หรือนาํไปใช้
ประโยชน์ทั.งในระดบัชาติและในระดบั
นานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

1 - - บรรลุเป้าหมาย 

4.4.1 ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์1ตีพิมพ์
เผยแพร่ และ/หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ทั.งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ  

- 1 - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี�ย 1.75 1.4 0   
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องค์ประกอบที� 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี'ที�  5.1 :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการจดัทาํนโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนดาํเนินงานของการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทาํงานหรือหน่วยงานดาํเนินการให้บริการทางวชิาการแก่สังคมตาม

แผนที1กาํหนด 
3. มีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนที1กาํหนด 
5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
6. มีการจดัทาํแผนการเชื1อมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่สังคมเขา้กบัการเรียน

การสอน หรือการวจิยั หรือการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิ� และนาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื1อมโยงและ

บูรณาการระหวา่งการบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัภารกิจอื1น ๆ ของสถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ  : 

         ในปีการศึกษา  2551  คณะวิทยาการจดัการ มีผลงาน ผา่นระดบั  6  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดงันี.  

1.   มีการจดัทาํนโยบาย แผนกลยุทธ์  และแผนดาํเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดย
จดัทาํไวใ้นยุทธศาสตร์ของคณะฯ  (5.1.1.1)  เพื1อให้มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
(5.1.1.2) 
  2.   มีอาจารยข์องคณะฯ  ไปเป็นกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามแผนที1กาํหนด 
เช่น  “โครงการอบรมการวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน : IMC”  สําหรับอาจารยผ์ูส้อน
นิเทศศาสตร์และอาจารยผ์ูส้อนดา้นการตลาดทั1วประเทศ จดัอบรมที1โรงแรมเสนาเพลส  กทม. (5.1.2.1)  
มีคณะกรรมการให้คาํปรึกษาของศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)  (5.1.2.2)  มีกรรมการตรวจประเมิน
สถานที1ผลิตและเก็บตวัอยา่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (5.1.2.3)   เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสร้างความ
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สามัคคีในหน่วยงานของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จาํกัด (5.1.2.4)  เป็นวิทยากรบรรยายเรื1 อง 
“Marketing Strategies” ใหก้บัสาํนกับริการวิชาการ มหาวิทยาลยับูรพา (5.1.2.5)   มีศูนยอ์บรมทางดา้น
บญัชีตามขอ้กาํหนดของสภาวชิาชีพบญัชี (5.1.2.6) 
   3.   มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยยึด
หลกัเกณฑต์ามระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยั  (5.1.3.1)    

4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนที1กาํหนด  (5.1.4.1) 
 5.  มีการนาํผลสรุปการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการเขียนทั.ง
ขอ้ดี ข้อเสีย และข้อควรปรับปรุง เพื1อนาํไปพฒันาต่อไป และในโปรแกรมวิชาการบญัชี ได้มีการ
ร่วมมือกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เกี1ยวกบัเรื1องประเด็นที1น่าสนใจในการให้บริการ
วชิาการ โดยไดมี้การติดต่อวา่หวัขอ้ที1จดับริการจะตอ้งมีการเปลี1ยนแปลงปรับปรุงอยา่งไรเพื1อให้ทนัต่อ
มาตรฐานดา้นการบญัชีที1เปลี1ยนไป  ซึ1 งไดมี้การนาํขอ้คิดเห็นจากแบบประเมินมาปรับปรุงเปลี1ยนแปลง
แกไ้ขในโครงการใหม่ ๆ ซึ1 งผลการเปลี1ยนแปลงดงักล่าวจะเห็นไดจ้ากปริมาณผูเ้ขา้อบรมวิชาการใน
รอบที1ผา่นมาเพิ1มมากขึ.น  ซึ1 งเป็นบุคคลภายนอกถึง 70 คน  (5.1.5.1) 

6.  มีการจดัทาํแผนการเชื1อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการเรียน
การสอน หรือการวิจยั โดยนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน เช่น โครงการอบรมการสร้างทีมงานสามารถ
นาํมาบูรณาการใชก้บัวชิาองคก์ารและการจดัการ และวิชามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร  (5.1.6.1) มีการทาํ
วิจยัในหัวขอ้ที1เกี1ยวขอ้งกบัการให้บริการวิชาการ เช่น วิจยัแนวทางการพฒันาความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจขนาดย่อมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม (5.1.6.2) การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม (5.1.6.3) 
ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม (5.1.6.4) 

7.  มีการประเมินผลสัมฤทธิ� และนาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื1อมโยงและ 
บูรณาการระหวา่งการบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั เช่น ทางศูนยอ์บรมดา้น
บัญชีได้มีการสอบถามไปยงัสภาวิชาชีพบัญชีเกี1ยวกับหัวข้อการอบรมที1น่าสนใจเพื1อให้ตรงกับ
ขอ้กาํหนดของสภาวชิาชีพบญัชี และเพื1อใหท้นัต่อมาตรฐานดา้นการบญัชีที1เปลี1ยนแปลง  (5.1.7.1)  
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

5.1 ระดบั ระดบั 7  3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.1 ระดบั ระดบั 7 ระดบั 5 ผา่น ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  :  
คณะวิทยาการจดัการ มีแผนงานและเป้าหมายที1ชดัเจนที1จะออกไปบริการวิชาการให้แก่สังคม

รวมทั.งมีทีมงานจากคณาจารยที์1เขม้แข็ง จะเห็นไดว้า่ในปีการศึกษา 2551 มีการขยายฐานการให้บริการ
วชิาการไปยงัหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุขจงัหวดั   ผูจ้ดัทาํบญัชีธุรกิจเอกชน  องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโรงเรียน   ศูนยพ์ฒันาสังคมและความมั1นคงของมนุษย ์ และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 

แนวทางการพฒันา  :  
ทางคณะวิทยาการจดัการ ควรให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื1องและพยายามสร้างการ

รับรู้ใหก้บัสังคมและทอ้งถิ1นในเรื1องการให้บริการวิชาการ ซึ1 งจะก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที1ดี  และสามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือไดอ้ยา่งเขม้แข็งอนัจะนาํมาซึ1 งโจทยว์ิจยัและการบริการวิชาการในดา้นอื1นๆ
ต่อไป 

 

   รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  5.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการปี 2551 
5.1.1.2 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 
5.1.2.1 โครงการอบรมการวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) 
5.1.2.2 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการใหค้าํปรึกษาของUBI 
5.1.2.3 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวสิาหกิจชุมชน 
5.1.2.4 หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร  “การสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน”  บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 
5.1.2.5 หนงัสือราชการที1 ศธ 0528.13/1335 สาํนกัการวชิาการ มหาวทิยาลยับูรพา เรียนเชิญ ดร.แสงแข  

เป็นวทิยากร 

5.1.2.6 โครงการอบรมดา้นบญัชี 
5.1.3.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยการใหบ้ริการวชิาการ 
5.1.3.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวทิยาลยัเกี1ยวกบัการจดัอบรมใหบุ้คคลภายนอก 
5.1.3.3 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวสิาหกิจชุมชน 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  5.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.3.4 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการใหค้าํปรึกษาของUBI 
5.1.4.1 วจิยัความพึงพอใจของผูรั้บบริการวชิาการ ,สรุปผลการประเมินโครงการต่าง ๆ  
5.1.5.1 แบบสรุปโครงการจดัอบรมโครงการ 
5.1.6.1 แนวการจดัการเรียนรู้วชิาองคก์ารและการจดัการ  
5.1.6.2 

 
 งานวจิยั แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 นครปฐม 

5.1.6.3 
 

การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบบญัชี   
กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม 

5.1.6.4 ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม 
5.1.7.1 แบบสรุปการประเมินผลการจดัอบรมโครงการ 

 

ตัวบ่งชี'ที�  5.1.1 มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใช้ในการ

พฒันาการเรียน การสอนและการวจัิย  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    ระดับ 
1.  มีแผนในการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใชใ้นการ

เรียนการสอนและการวิจยั    
2. มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมารใชใ้นการเรียนการ

สอนอยา่งนอ้ย  1  โครงการ  
3. มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใชใ้นการวจิยัอยา่ง

นอ้ย  1 โครงการ 
4. มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใชใ้นการเรียนการ

สอนและการวจิยัอยา่งนอ้ย  1  โครงการ 
5. มีการบูรณาการจดัการเรียนการสอนหรือการวิจยักบัการบริการวชิาการ/วชิาชีพอยา่งนอ้ย 1 

โครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 2 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3  ขอ้แรก มีการดาํเนินการ ≥ 4  ขอ้ 
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ผลการดําเนินการ  : 

     1.  มีแผน ในการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจยั  ซึ1 งไดเ้ขียนแผนไวใ้นแนวการจดัการเรียนรู้รายวิชาองคก์ารและการจดัการ 
(5.1.1.1.1)  วชิาการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม (5.1.1.1.2) 
        2.  มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการ
สอนจาํนวน  4  โครงการ คือ  
   (1) โครงการอบรม “มนุษยส์ัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม” ให้กบั อบต.นาํมาใช้ในการ
เรียนการสอนวชิาองคก์ารและการจดัการและวชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร (5.1.1.2.1)    
   (2) โครงการบรรยายพิเศษ “การสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน”  บริษทัอุตสาหกรรม
การบิน จาํกดั นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนวชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร(5.1.1.2.2)    
   (3) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน”  
นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนวชิาการสร้างทีมงาน (5.1.1.2.3) และ 
   (4) โครงการสัมมนา  เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉับบที1 35 นาํมาใช้ในการ
เรียนการสอนวชิา การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบญัชี (5.1.1.2.4)    
  3.   มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิจยั   3 
โครงการ  คือ (1)หวัขอ้วิจยั “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม”  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก สกว.  และมหาวิทยาลยั จากการไปตรวจประเมินสถานที1
ผลิตและเก็บตวัอยา่งกลุ่มวสิาหกิจและจากการเป็นที1ปรึกษาโครงการอบรมการจดัทาํบญัชีและวิเคราะห์
ตน้ทุน (5.1.1.3.1)  (2)  หัวขอ้ “การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดย่อม เพื1อกาํหนด
รูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม”  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก สกว.  และ
มหาวิทยาลยั จากการไปตรวจประเมินสถานที1ผลิตและเก็บตวัอย่างกลุ่มวิสาหกิจและจากการเป็นที1
ปรึกษาโครงการอบรมการจดัทาํบญัชีและวิเคราะห์ตน้ทุน (5.1.1.3.2) (3)  หวัขอ้ “ปัจจยัที1ส่งผลในการ
บริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม”  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก สกว.  และมหาวิทยาลยั จาก
การไปตรวจประเมินสถานที1ผลิตและเก็บตวัอยา่งกลุ่มวสิาหกิจ (5.1.1.3.3) 
   4.   มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใ้นการเรียนการ
สอนและการวจิยัจาํนวน  3  โครงการคือ  
    (1)  วิจยั   “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดย่อมกบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม” นาํมาใชใ้นวชิาการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม (5.1.1.4.1)   
    (2)  วิจ ัย “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดย่อม เพื1อกาํหนด
รูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม” นาํมาใชใ้นวิชาการเตรียมฝึกประสบ
การวชิาชีพการบญัชี (5.1.1.4.2)   
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(3) ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐมนาํมาใช้ใน
วชิาการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม (5.1.1.4.3)  
  5.  มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนหรือการวิจยักบัการบริการวิชาการ/วิชาชีพจาํนวน   
10  โครงการ (5.1.1.5.1) ถึง (5.1.1.5.10) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

5.1.1 ระดบั ระดบั 5 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.1.1 ระดบั ระดบั 5 ระดบั 3 ผา่น ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 

 คณะวิทยการมีแผนในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื1องและ มีการนาํมาบูรณา
การเขา้กบัการเรียนการสอน ในรายวิชาที1เกี1ยวขอ้ง และนาํโจทยข์องการบริการวิชาชีพมาทาํวิจยัเพื1อ
พฒันาซึ1 งกนัและกนั 
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะฯ ควรมีการนาํเสนอผลงานจากการบริการวิชาการให้กบัคณาจารย ์ เพื1อให้เกิดการพฒันา
อยา่งต่อเนื1อง และเกิดการกระตุน้ใหมี้การบริการวชิาการมากขึ.น ซึ1 งจะก่อใหเ้กิดการพฒันาในระบบการ
เรียนการสอนและการวจิยั 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.1.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.1.1 แผนการที1กาํหนดไวใ้นแนวการจดัการเรียนรู้แต่ละวชิา 
แนวการเรียนรู้วชิาองคก์ารและการจดัการ 
แนวการเรียนรู้วชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร 
แนวการเรียนรู้วชิาการสร้างทีมงาน 
แนวการเรียนรู้วชิาการพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 
แนวการจดัการเรียนรู้วชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้นบญัชี 
แนวการจดัการเรียนรู้วชิาการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

5.1.1.1.2 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.2.1 โครงการอบรม “มนุษยส์ัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม” ใหก้บั อบต. 
5.1.1.2.2 

 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากรของบริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั  “การสร้างความ
สามคัคีในหน่วยงาน”   

5.1.1.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน” 
5.1.1.2.4 โครงการสัมมนา  เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 
5.1.1.2.5 - แนวการเรียนรู้รายวชิา องคก์ารและการจดัการ    

- แนวการเรียนรู้วชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร 
- แนวการเรียนรู้วชิาการสร้างทีมงาน 
- แนวการเรียนรู้วชิาการพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 
- แนวการเรียนรู้วชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้นบญัชี 

5.1.1.3.1 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.3.2 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อ 
  กาํหนดรูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม” 

5.1.1.3.3 ผลงานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดั   
  นครปฐม” 

5.1.1.4.1 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.4.2 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อ 
  กาํหนดรูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม” 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.1.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.4.3 ผลงานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดั 
  นครปฐม” 

5.1.1.5.1 โครงการอบรม “มนุษยส์ัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม” ใหก้บั อบต. 
5.1.1.5.2 

 
โครงการบรรยายพิเศษ “การสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน”  บริษทัอุตสาหกรรม 
   การบิน จาํกดั 

5.1.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน”  
5.1.1.5.4 โครงการสัมมนา  เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
5.1.1.5.5 

 
โครงการสัมมนา  เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหาร 
  ดา้นตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 

5.1.1.5.6 
 

โครงการสัมมนา  เรื1อง เจาะมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31  เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ 
   บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ 

5.1.1.5.7 
 

โครงการสัมมนา  เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35  การนาํเสนองบ 
   การเงิน 

5.1.1.5.8 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.5.9 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อ  
  กาํหนดรูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม” 

5.1.1.5.10  ผลงานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดั 
  นครปฐม” 
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ตัวบ่งชี'ที�  5.1.2 ระดับความสําเร็จในการบริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกจิของสถาบัน  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีแผนหรือโครงการในการใหบ้ริการวิชาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกิจของสถาบนั 
2. มีการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบ้ริการวชิาการอยา่ง 

 ครบถว้นตามพนัธกิจของสถาบนั 
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอน  การวจิยั และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมใน 

 การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมอยา่งนอ้ย  1  โครงการ 
4. มีผลงานวจิยั/ผลงานสร้างสรรคห์รือการพฒันาองคค์วามรู้ที1เกิดจากการบูรณาการงาน 

 บริการวชิาการแก่สังคม  อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันา 

 ความเขม้แขง็ของชุมชน และพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งนอ้ย  1  โครงการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1 – 2  ขอ้แรก   มีการดาํเนินการ 3  ขอ้แรก มีการดาํเนินการ ≥ 4  ขอ้ 
ผลการดําเนินการ  : 

1.  มีแผนในการให้บริการวิชาการโดยได้กําหนดไวใ้นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
(5.1.2.1.1)  

2.  มีการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบ้ริการวชิาการ โดยอาจารย์
ในคณะฯไดอ้อกไปใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม เช่น เป็นวทิยากรใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ (5.1.2.2.1)  เป็น
ผูต้รวจประเมินสถานที1ผลิตของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยร่วมมือกับสาธารณสุขจงัหวดั
นครปฐม (5.1.2.2.2)  เป็นผูต้รวจประเมินศูนยพ์ฒันาสังคม ของกระทรวงพฒันาสังคมและความมั1นคง
ของมนุษย ์(5.1.2.2.3)  เป็นผูป้ระเมินความพึงพอใจของ อบต. ใชห้ลกัฐานรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของ อบต. (5.1.2.2.4)  
    3.  มีการบูรณาการการเรียนการสอน  การวจิยั และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมใน 
การให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างน้อย  3 โครงการ  คือหลงัจากที1กรรมการไดไ้ปตรวจประเมิน
สถานที1ผลิตของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน พอเห็นปัญหาของชุมชนจึงได้พฒันาเป็นโจทย์วิจยั
หวัขอ้  
    (1) “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมกบัธุรกิจ
ขนาดยอ่ม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจงัหวดันครปฐม” (5.1.2.3.1)     
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    (2)  การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบบญัชี  
กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม (5.1.2.3.2)      
    (3) ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกล้วยไม้ ในจงัหวดันครปฐม”    ทั. ง 3 
โครงการนี. มีนกัศึกษาร่วมทาํวจิยัดว้ย (5.1.2.3.3)     
  4.  มีผลงานวจิยั/ผลงานสร้างสรรคห์รือการพฒันาองคค์วามรู้ที1เกิดจากการบูรณาการงาน 
บริการวชิาการแก่สังคม  3 โครงการ คือ  
     (1)  หวัขอ้วจิยั “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
กบัธุรกิจขนาดยอ่ม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจงัหวดันครปฐม”  (5.1.2.4.1)     
    (2)  หัวขอ้ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดย่อม เพื1อกาํหนด
รูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม”  (5.1.2.4.2)      
    (3)  หัวขอ้ “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกล้วยไม ้ในจงัหวดันครปฐม”  
(5.1.2.4.3)     
   5.   เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและองค์กรในชุมชน คือเกิดเครือข่าย
ระหวา่ง   อบต. ลาํพญา  อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ที1เกิดเครือข่ายกบั อบต. สืบเนื1องจากคณะมี
โครงการประเมินความพึงพอใจของ อบต. ในจงัหวดันครปฐม  ทาํให้คณะฯ       เกิดเครือข่ายกบั อบต.
ลาํพญา โดยร่วมกนัตั.งโจทยว์ิจยัเพื1อร่วมกนัพฒันาความเขม้แข็งของชุมชน และพฒันาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกนัจนไดรั้บการอนุมติัทุนจาก สกว. จาํนวน 6 โครงการ  คือ  
    (1) การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น   ตาํบลลาํพญา  
อ.บางเลน  จ. นครปฐม (5.1.2.5.1)    
     (2) แนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที1ยวโดยชุมชนของตลาดนํ. าลาํพญา 
(5.1.2.5.2)      
    (3)  แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการในการ
จดัการตลาดนํ.าวดัลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม (5.1.2.5.3)      
     (4) การศึกษาและแนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ กรณีศึกษา : พิพิธภณัฑ์พื.นบา้น
ตลาดนํ.าวดัลาํพญา ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม(5.1.2.5.4)     
     (5)  การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํพญา  อาํเภอบาง
เลน จงัหวดันครปฐม (5.1.2.5.5)    
      (6) รูปแบบการจัดการการสื1 อสารที1มีประสิทธิภาพเพื1อสร้างการมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลต่อชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
(5.1.2.5.6)    
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

5.1.2 ระดบั ระดบั   3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.1.2 ระดบั ระดบั 5 ระดบั 3  ผา่น ระดบั  5 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                  3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  :  
 คณะวิทยาการจดัการมีแผนและโครงการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั โดยดาํเนินการจดัส่งอาจารยใ์นคณะวิทยาการจดัการและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ออกไป
ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมอยา่งต่อเนื1องทุกปีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชนต่าง ๆ  
 
แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะวิทยาการจดัการ
ออกไปให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื1องทุกปี พร้อมสร้างเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ เพื1อพฒันา 
ส่งเสริม และสนบัสนุนชุมชนและสังคมต่างๆ ใหเ้กิดการพฒันามากยิ1งขึ.นไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  5.1.2  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.2.1.1 ยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ 
5.1.2.2.1 หนงัสือเชิญเป็นวทิยากรของบริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 
5.1.2.2.2 

 
คาํสั1งกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวสิาหกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพ จงัหวดั
นครปฐม 

5.1.2.2.3 คาํสั1งใหอ้าจารยไ์ปราชการ ประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมและนิคมสร้างตนเอง 
5.1.2.2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ อบต. 
5.1.2.3.1 

 
สรุปงานวจิยั “แนวทางพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบัมหาวทิยาลยั 
   ราชภฏันครปฐม”   
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  5.1.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.2.3.2 
 

สรุปงานวจิยั “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบ 
   บญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม”   

5.1.2.3.3 สรุปงานวจิยั “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม”   
5.1.2.4.1 

 
สรุปงานวจิยั “แนวทางพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบัมหาวทิยาลยั 
   ราชภฏันครปฐม”   

5.1.2.4.2 
 

สรุปงานวจิยั “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบ 
   บญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม”   

5.1.2.4.3 สรุปงานวจิยั “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม”   
5.1.2.5.1 

 
การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น   ตาํบลลาํพญา อ.บางเลน  จ. 
นครปฐม โดย อ.พิมพน์ารา   พิบูลจิระกานต ์

5.1.2.5.2 เคา้โครงวจิยัแนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที1ยวโดยชุมชนของตลาดนํ.าลาํพญา โดย 
อ.สุรภทัร   แจง้ดี 

5.1.2.5.3 เคา้โครงวจิยัแนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการในการ 
 จดัการตลาดนํ.าวดัลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม  โดย อ.ดวงใจ  คงคาหลวง 

5.1.2.5.4 เคา้โครงวจิยั การศึกษาและแนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ กรณีศึกษา : พิพิธภณัฑพ์ื.นบา้น
ตลาดนํ.าวดัลาํพญา ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดย อ.กิตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์

5.1.2.5.5 เคา้โครงวจิยั การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํพญา  อาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม  โดย อ.มาลินี   นาคใหญ่ 

5.1.2.5.6 เคา้โครงวจิยั รูปแบบการจดัการการสื1อสารที1มีประสิทธิภาพเพื1อสร้างการมีส่วนร่วมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลต่อชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  
โดย อาจารย ์ดร.มาริษา   สุจิตวนิช 

 

ตัวบ่งชี'ที� 5.2 :   ร้อยละของอาจารย์ประจําที�มีส่วนร่วมในการบริการทางวชิาการแก่สังคม เป็นที� 

               ปรึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวชิาการ  

                            กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1             คะแนน  2                 คะแนน  3 

อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ 25 
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ผลการดําเนินการ  : 

        คณะวิทยาการจดัการไดมี้ส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดบัชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ เช่น  เป็นกรรมการตรวจประเมินศูนย์พฒันาสังคม     เป็นผูต้รวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  เป็นที1ปรึกษาของศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ   เป็นกรรมการวิชาการ ไดแ้ก่ เป็น
กรรมการในการจดัทาํยทุธศาสตร์จงัหวดันครปฐม  กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติ ไดแ้ก่  เป็นที1ปรึกษา
ศูนยธุ์รกิจ   เป็นวิทยากร  จาํนวน 31  คน ต่ออาจารยป์ระจาํ 64  คน คิดเป็นร้อยละ 48.44  (31*
64/100=48.44)  (5.2.3.1 – 5.2.3.8)   

  
ตารางที� 5.2 ตารางแสดงการให้บริการวชิาการแก่สังคมในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 

ลาํดบั รายนามอาจารย์ กรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพ 
1 รศ.โสรัจ  กายบริบูรณ์ - กาํหนดตาํแหน่งวิชาการ 

- กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฎิบติั 
  หนา้ที1เพื1อให้มีหรือเลื1อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 

 

2 ผศ.ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร กาํหนดตาํแหน่งวิชาการ -คณะกรรมการบทความวิชาการ 
3 ผศ.ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสงัคนนัท ์ -กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏัรําไพพรรณี 

-กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏั เพชรบุรี 
- ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดันนทบุรี 

-กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 

4 ผศ.ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร กาํหนดตาํแหน่งวิชาการ -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
5 ผศ.ดร.สมใจ  บุญทานนท ์ -กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที1เพื1อให้มีหรือ

เลื1อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 
-กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 

6 ผศ.ปิยะพร  บุญเพญ็ -กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที1เพื1อให้มีหรือ
เลื1อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 

 

7 ผศ.ศกัดิ� ชยั  สหกุลบุญญรักษ ์ -กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฎิบติัหนา้ที1เพื1อให้มีหรือ
เลื1อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 

 

8 ผศ.ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา  -ผูจ้ดัการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
9 ผศ.ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ -กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที1เพื1อให้มีหรือ

เลื1อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 
-ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั สมุทรสงคราม 

- 
 

10 ผศ.ดร.สุกรี  แกว้มณี ผูท้รงคุณวุฒิกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 
กรรมการศูนยที์1ปรึกษาธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
- ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดัขอนแก่นและสกลนคร 
-ผูป้ระเมินนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ 

-  

11 อ.สุกฤตา  ชชัวาลกิจกลุ -กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏั 
 หมู่บา้นจอมบึง 
-กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏั เพชรบุรี 

 

12 ดร.ไพรัช  มากกาญจนภุล -กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 
- ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั นครปฐม 

-กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
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ลาํดบั รายนามอาจารย์ กรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพ 

13 อ.พงษส์นัติ�   ตนัหยง  -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
14 อ.พิมพน์ารา พิบูลจิระกานต ์ -ประเมินคุณภาพเอกสารทางวิชาการ 

 วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 
- ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั เชียงราย 

 

15 ผศ.ดร. เยาวภา  บวัเวช  -กรรมการของฑูตสนัติภาพโลก 
-กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 

16 อ.ดร. สุชาดา  แสงดวงดี  -กรรมการของฑูตสนัติภาพโลก 
17 อ.ดร.มาริษา  สุจิตวนิช -ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั ตากและ พะเยา -กรรมการของฑูตสนัติภาพโลก 

-กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
18 อ.ผอ่งใส  สินธุสกุล -ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

-ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   เพชรบุรีและ
อ่างทอง 

 

19 อ.ดวงใจ  คงคาหลวง -ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเพชรบุรี - 
20 อ.ณชัชา  ศิรินธนาธร -ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั อ่างทอง -สมาคมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
21 อ.บุษบงค ์ สุวรรณะ -ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั ยโสธร  
22 อ.สุทิศา  ไพบูลยว์ฒันกิจ -ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั ร้อยเอด็  
23 อ.ชญาพรรธณ์  เนตรโพธิ� แกว้ -ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั หนองบวัลาํภู  
24 อ.พิชามญชุ์  เลิศวฒันพรชยั ผูป้ระเมินศูนยพ์ฒันาจงัหวดั สุรินทร์ 

-ผูป้ระเมินนิคมสร้างตนเองปราสาท 
-กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 

25 อ.สมใจ  เภาดว้ง  -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
-กรรมการชุมชนสระบวั 

26 อ.สิริพงศ ์ ไชยชนะ  -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
27 อ.แพรวพรรณ  ตรีชั.น  -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
28 อ.วนัเพญ็  คงวฒันกุล  -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
29 อ.วีรกิจ  อุฑารสกุล  -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
30 อ.จนัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา  -กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 
31 อ.ธนพล   ฐานาริยชยั คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยกีารสื1อสารและ

โทรคมนาคม วฒิุสภา 
 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

5.2 ร้อยละ ร้อยละ 48.44    3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.2 ร้อยละ ร้อยละ 30.95 ร้อยละ 25 ร้อยละ 48.44   บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 

อาจารยข์องคณะวิทยาการจดัการ เป็นกรรมการบริการวิชาการและเป็นวิทยากรบรรยายให้กบั
งานบริการวชิาการแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44   
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวิทยาการจดัการควรมีการส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัให้อาจารยใ์นคณะฯไดอ้อกไป
ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม เป็นกรรมการวชิาการ เป็นกรรมการวชิาชีพต่อไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.2  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.2.3.1 รายงานผลการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมและนิคมสร้างตนเอง 
5.2.3.2 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
5.2.3.3 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
5.2.3.4 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
5.2.3.5 คาํสั1งแต่งตั.งอาจารยที์1ปรึกษาของผูรั้บการบ่มเพาะ 
5.2.3.6 หนงัสือเชิญไปเป็นกรรมการของฑูตสันติภาพโลก 
5.2.3.7 รายงานผลการปฎิบติัราชการคาํรับรองการปฎิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  

 2551 (12 เดือน) 
5.2.3.8 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีาร

สื1อสารและโทรคมนาคม วฒิุสภา 
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ตัวบ่งชี'ที� 5.3 :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพที�ตอบสนองความ 

                          ต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ 

                          นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

                   คะแนน  1             คะแนน  2                 คะแนน  3 

อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ  40 
 

ผลการดําเนินการ  : 

คณะวทิยาการจดัการมีการส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัให้อาจารยใ์นคณะฯ มีกิจกรรมหรือ
โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที1ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติจาํนวนทั.งหมด  27 โครงการ  เฉลี1ยต่ออาจารยป์ระจาํ  64 
คน  คิดเป็นร้อยละ  42.19 (27*64/100=42.19)   (5.3.3.1- 5.3.3.27)  
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

5.3 ร้อยละ ร้อยละ 42.19 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.3 ร้อยละ ร้อยละ 41.86 ร้อยละ 35 ร้อยละ 42.19 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง 
คณะวทิยาการจดัการ  มีกิจกรรมหรือโครงการที1ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที1ตอบสนอง

ความตอ้งการแก่สังคม ชุมชน ที1ดาํเนินการแลว้สามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ จาํนวนทั.งหมด 27โครงการ 
    

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการจะส่งเสริม  สนบัสนุนและผลกัดนัให้อาจารยจ์ดักิจกรรมหรือโครงการที1

จดัขึ.นเพื1อใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนหรือเพื1อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 5.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การบริการที1เหนือชั.น” 
5.3.3.2 โครงการสร้างเยาวชนสู่แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที1ยวจงัหวดันครปฐม 
5.3.3.3 โครงการส่งเสริมคุณค่าและอนุรักษส์วนป่าสมุนไพร วดัปลกัไมล้าย 
5.3.3.4 โครงการเสริมสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ชุมชนทพัยายทา้ว 
5.3.3.5 โครงการผกัตบชวาแปรรูปสู่เยาวชน 
5.3.3.6 โครงการการตลาดเพื1อสังคม 
5.3.3.7 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
5.3.3.8 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น

ตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
5.3.3.9 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์งบ

การเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
5.3.3.10 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ

บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
5.3.3.11 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบการเงิน 
5.3.3.12 โครงการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยที1 67 (อ.พิชามญชุ์) 
5.3.3.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน” 
5.3.3.14 โครงการประเมินสถานที1ผลิตวสิาหกิจชุมชนและคาํสั1งแต่งตั.งอาจารย ์
5.3.3.15  หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร(โปรแกรมวชิาการจดัการทั1วไป) 
5.3.3.16  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยที1 28  (อ.ผอ่งใส) 
5.3.3.17  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยที1 37 (อ.ดวงใจ) 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 5.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.3.3.18  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยที1 70 (อ.ผอ่งใส, อ.ณชัชา) 
5.3.3.19  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมนิคมสร้างตนเองจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ผศ.ดร.สุกรี) 
5.3.3.20 โครงการบริการวชิาการ การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน 
5.3.3.21 โครงการบริการวชิาการตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก 
5.3.3.22 โครงการบริการวชิาการ ที1ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ 
5.3.3.23 เชิญ ผศ.ดร.สุกรี  แกว้ เป็นวิทยากรโครงการ “วพิากษเ์ครื1องมือประเมินศูนยพ์ฒันาสังคม

โดยตวัแทนระดบัเขต” 
5.3.3.24 โครงการบริการวชิาการ  “การบริการที1เหนือชั.น” 
5.3.3.25  คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการ UBI 
5.3.3.26 โครงการวจิยัการพฒันาการเก็บค่าบริการนํ.าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองดิน

แดง 
5.3.3.27 การใหบ้ริการเคเบิลทีวขีองประเทศไทยในปัจจุบนั 

 

ตัวบ่งชี'ที� 5.4 :   ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ  65  –  ร้อยละ 74 ร้อยละ 75  –  ร้อยละ 84 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ  85 
 

ผลการดําเนินการ  : 
   คณะวิทยาการจดัการมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการ

ให้บริการทางวิชาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ  เพื1อสะทอ้นถึงคุณภาพของโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ คณะวิทยาการ
จดัการวา่มีมากนอ้ยเพียงใด  อนันาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงเพื1อให้สนองตอบต่อความตอ้งการของสังคม 
และชุมชน โดยไดค้่าเฉลี1ยความพึงพอใจในการใชบ้ริการของทั.ง 15 โครงการเท่ากบัร้อยละ  85.07  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   สรุปผลการประเมินการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน” ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวน  1 โครงการ โดยมีระดบัความพึงพอใจคิดเป็น  ร้อยละ  
90.20 (5.4.3.1) 
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โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) สรุปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื1อสังคม  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวน  1 โครงการ โดยมีระดบัความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  87.0   (5.4.3.2)      

โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ สรุปผลการประเมินการบริการทางวิชาการแก่สังคมไดรั้บความพึง
พอใจจากผูรั้บบริการโดยไดค้่าเฉลี1ยความพึงพอใจของผูรั้บบริการทั.ง 5 โครงการมากกวา่ร้อยละ 85.71  
( 5.4.3.3- 5.4.3.7) 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การบญัชี) สรุปผลการประเมินการใหบ้ริการทางวชิาการ 
แก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์ตลอดจนจดั
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพใหน้กัศึกษาปฏิบติั จากจาํนวนผูเ้ขา้อบรมที1ตอบแบบสอบถามทั.งสิ.นในจาํนวน 
5 โครงการ โดยไดค้่าเฉลี1ยความพึงพอใจในการใชบ้ริการของทั.ง 5 โครงการเท่ากบัร้อยละ 75.66  
(5.4.3.8- 5.4.3.12) 
 ผลสรุปความพึงพอใจโครงการสัมมนาและรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวิสาหกิจผลิตภณัฑ์
สุขภาพชุมชนจงัหวดันครปฐม  ร้อยละ 95.4 (5.4.3.13) 
  ผลสรุปความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการมนุษยส์ัมพนัธ์กบัการเป็นทีม อบต.ทพั
หลวง  ร้อยละ 81.3 (5.4.3.14) 
 ผลสรุปความพึงพอใจโครงการอบรมการวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน  ร้อยละ 
80.20 (5.4.3.15) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

5.4 ร้อยละ ร้อยละ 85.07 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.4 ร้อยละ n/a ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.07 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการ
ให้บริการทางวิชาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ  เพื1อสะทอ้นถึงคุณภาพของโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ คณะวิทยาการ
จดัการ  
แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการ  มีการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบ้ริการ
วชิาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  และจะพฒันาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ใหม้ากกวา่เดิม  เพื1อสะทอ้นถึงคุณภาพของโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพของ คณะวทิยาการ
จดัการ อนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงเพื1อใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของสังคม และชุมชนต่อไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 5.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.4.3.1 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันา
ทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน” 

5.4.3.2 สรุปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื1อสังคม 
5.4.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การบริการที1เหนือชั.น” 
5.4.3.4 โครงการสร้างเยาวชนสู่แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที1ยวจงัหวดันครปฐม 
5.4.3.5 โครงการส่งเสริมคุณค่าและอนุรักษส์วนป่าสมุนไร วดัปลกัไมล้าย 
5.4.3.6 โครงการเสริมสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ชุมชนทพัยายทา้ว 
5.4.3.7 โครงการผกัตบชวาแปรรูปสู่เยาวชน 
5.4.3.8 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
5.4.3.9 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้นตน้ทุนใหมี

ประสิทธิภาพ 
5.4.3.10 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์งบการเงิน

เพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในกาบริหารธุรกิจ 
5.4.3.11 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การบริหารและ

ควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
5.4.3.12 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบการเงิน 
5.4.3.13 โครงการสัมมนาและรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวสิาหกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพชุมชนจงัหวดันครปฐม 
5.4.3.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการมนุษยส์ัมพนัธ์กบัการเป็นทีม อบต.ทพัหลวง   
5.4.3.15 โครงการอบรมการวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน   
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ตัวบ่งชี'ที� 5.5 :   จํานวนแหล่งให้บริการทางวชิาการและวิชาชีพที�ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ 

                          ระดับนานาชาต ิ
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 –  2  แหล่ง 3  แหล่ง มากกวา่หรือเท่ากบั 4 แหล่ง 
 

ผลการดําเนินการ  : 

 

คณะวทิยาการจดัการ มีแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพแก่สังคมตามแผนหรือโครงการ
ในการให้บริการทางวิชาการอย่างครบถว้นตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั จาํนวน 2 แหล่งคือ  ไดรั้บ
อนุญาตจากสภาวิชาชีพการบญัชี ให้เป็นสถาบนัผูจ้ดัอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื1องทางวิชาชีพของผูท้าํ
บญัชี(5.5.1.1)  และมีหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  (5.5.1.2)   

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

5.5 แหล่ง 2  แหล่ง 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.5 แหล่ง 1  แหล่ง ≥ 2 แหล่ง 2  แหล่ง บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              1   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 

คณะวทิยาการจดัการ มีแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพแก่สังคมตามแผนหรือโครงการ
ในการใหบ้ริการทางวชิาการนอ้ย ยงัไม่เพียงพอตามความตอ้งการของสังคม  ชุมชน จาํนวน 2 แหล่ง  
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แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ ควรสร้างแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นของตนเอง  ควร
สร้างศูนยพ์ฒันาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื1อให้เกิดการยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ  โดยให้
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาการ  หรือร่วมเป็น
คณะกรรมการ  สร้างแหล่ง เพื1อใหค้าํปรึกษาและใหบ้ริการทางวชิาการในหลกัสูตรต่างๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบั
วิชาชีพในแต่ละสาขา  ตามความตอ้งการของสังคม ชุมชน  และจดัทาํวารสารวิชาการเพื1อเผยแพร่
ความรู้ และทกัษะวชิาชีพแก่สังคม ชุมชน และทอ้งถิ1นต่อไป  
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.5 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.5.1.1 สถาบนัผูจ้ดัอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื1องทางวชิาชีพของผูท้าํบญัชี 
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 5   

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน
เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
สถาบนั 

3 - -  

5.1.1 มีการนาํความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการวชิาการและวชิาชีพมาใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนและ
การวจิยั  

- 3 -  

5.1.2 ระดบัความสาํเร็จในการบริการ
วชิาการและวชิาชีพตามพนัธกิจของ
สถาบนั  

- 3 -  
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ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน

เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน

เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน

เตม็ 5.00) 

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที1มีส่วน
ร่วมในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่
สังคม  เป็นที1ปรึกษา  เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็น
กรรมการวชิาการ  กรรมการวชิาชีพ
ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

3 - -  

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที1
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม  
ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

3 - -  

5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

3 - -  

5.5 จาํนวนแหล่งใหบ้ริการทางวิชาการ
และวชิาชีพที1ไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
(เฉพาะสถาบนัที1เนน้การผลิต
บณัฑิตและพฒันาสังคม)  

1 - -  

เฉลี�ย 2.6 3   
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องค์ประกอบที� 6  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งชี'ที� 6.1   :  มีระบบและกลไกในการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการกาํหนดนโยบายที1ชดัเจนปฏิบติัไดแ้ละมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการที1เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ

ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื1อง 
3. มีการบูรณาการงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอื1นๆ 
4. มีการส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมทั.งในระดบัชาติและนานาชาติ อาทิการ

จดัทาํฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวฒันธรรม  การจดั
กิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวชิาการ  การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและ
ต่อเนื1อง 

5. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม โดยผูเ้ชี1ยวชาญ และมีผลงานเป็นที1
ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

6. มีการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที1
หรือเวทีแสดงผลงาน จดัทาํวารสารศิลปวฒันธรรม ในระดบัต่างๆ มีความร่วมมือในการ
ใหก้ารบริการวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมกบัสังคมในระดบัต่างๆ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ  : 

 1. คณะวิทยาการจดัการมีการกาํหนดนโยบายการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมที1ชัดเจนและมี
แผนงานรองรับ  (6.1.1.1. แผนยุทธศาสตร์คณะฯ, 6.1.1.2. กิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ, 6.1.1.3. 
รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2551) 

2. คณะวิทยาการจัดการมีการกาํหนดโครงการที1สอดคล้องกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื1อง อาทิเช่น โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้ห้ย่อมเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนั
พฤหัสบดี, โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551, โครงการคุณธรรมนาํ
ความรู้ “จริยธรรมกับธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551, โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็จ, 
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โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการฝึกประสบการณ์ “จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวิต” , โครงการ
ฝึกอบรมวชิาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสําเร็จ ครั. งที1 4  เรื1อง “โครงการฟื. นฟู
ศีลธรรมโลก”, โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟัง
ธรรมะ, โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ, โครงการวดัสวยดว้ย 5ส., กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสาน
ประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอาย,ุ พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว เป็นตน้ (6.1.2.1)  

 3. คณะวิทยาการจดัการมีการบูรณาการการจดักิจกรรมเกี1ยวกบัการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
กบัภารกิจดา้นอื1นๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา (6.1.3.1) และมีการบูรณาการการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบัการเรียนการสอน ในรายวชิาจริยธรรมทางธุรกิจ (6.1.3.2) 

4. คณะวทิยาการจดัการมีการส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ 
โดยการใหค้วามร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ที1มีหนงัสือเชิญคณาจารยใ์นโปรแกรมวชิาไป
ร่วมงาน (6.1.4.1) 

  
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

6.1 ระดบั ระดบั 4 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

6.1 ระดบั ระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวทิยาการจดัการ ไดมี้การกาํหนดนโยบายชดัเจนปฏิบติัได ้และมีแผนรองรับ มีการกาํหนด

กิจกรรมและโครงการที1เป็นประโยชน์ สอดคลอ้งกบัแผนงาน ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื1อง มีการบูรณา
การงานด้านการทาํนุ บาํรุงศิลปวฒันธรรม กบัภารกิจด้านอื1นๆ เช่น ด้านการสอนวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ มีการส่งเสริมดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ 
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แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ จะนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง  พฒันาระบบและ
กลไกในการทาํนุ บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 6.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.1.2 กิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.1.3 สรุปผลการดาํเนินงาน / การใชง้บประมาณของโปรแกรมในคณะวิทยาการจดัการ  

ประจาํปี 2551 
6.1.2.1 1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

2) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

3) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

6) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  
เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 

7) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟังธรรมะ 

8) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

9) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

10) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

11) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

12) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 

13) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 
 

 14) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  ครั. ง
ที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 

15) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 6.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.3.1 1) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรมวิชาการ
บญัชี   

2) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี   

3)  โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร) 

4) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
5)  โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
6) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

6.1.3.2 แนวการจดัการเรียนรู้วิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (อ.จนัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา) 

6.1.4.1 หนงัสือราชการที1 ศธ 0546/0076 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

 

ตัวบ่งชี'ที�  6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมในการอนุรักษ์ พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์  ศิลปะและ 

วฒันธรรมต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 14 15 – 19 ≥  20 
 

ผลการดําเนินการ  : 

   คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ พฒันา และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรมตามแผนที1กาํหนดไว ้ 12 กิจกรรม (6.1.1.1.1) รวมถึงกิจกรรมที1ไม่ได้
ระบุไวใ้นแผนอีก 10 กิจกรรม เป็นจาํนวนทั.งหมด 22 กิจกรรม (6.1.1.1.3) นอกจากนี.  นักศึกษาใน
คณะฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรมกบัทางมหาวิทยาลยัอีกจาํนวน 8 
กิจกรรม (6.1.1.1.2)  รวมทั.งสิ.น 30 กิจกรรม คิดต่อจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า จากรายงาน
ประจาํปีคณะวิทยาการจัดการ ประจาํปี 2551 (6.1.1.1.1) จาํนวน 3,378 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.16 
เนื1องจาก คณะวิทยาการจดัการมีนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นจาํนวนมาก เมื1อคิดเทียบกบัจาํนวน
กิจกรรม จึงมีสัดส่วนอยูใ่นระดบัที1นอ้ย ดงันี.  
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      30  x 100 คิดเป็น  ร้อยละ 0.89 
   3,378 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

6.1.1 ร้อยละ ร้อยละ 0.89 0 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

6.1.1 ร้อยละ ร้อยละ 1.87 ร้อยละ 15 ร้อยละ 0.89  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน : 

คณะวิทยาการจดัการ มีการจดักิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ 
และวฒันธรรม ใหก้บันกัศึกษาในคณะฯ  ในสัดส่วนที1นอ้ย เนื1องจากนกัศึกษามีจาํนวนมาก 

 
แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการจะหาแนวทางในการจดักิจกรรมในการอนุรักษ์ พฒันา และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษาในสัดส่วนที1มากขึ.น 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.1 
หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.1.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.1.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลยั ประจาํปี 2551 
6.1.1.1.3 1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

2) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

3) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

6) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  
เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 

7) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟัง
ธรรมะ 

8) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

9) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

10) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

11) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

12) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 

13) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 

14) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  
ครั. งที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 

15) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

17) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี   

18) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี 

19) โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) 

20) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.1.1.3 21) โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี'ที�  6.1.2 ร้อยละของโครงการหรือกจิกรรมในการอนุรักษ์ พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ 

และวฒันธรรมต่อจํานวนโครงการหรือกจิกรรมนักศึกษาทั'งหมด (ก.พ.ร.) 
 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20 22.5 25 27.5 30 
 

ผลการดําเนินการ  : 

   คณะวิทยาการจดัการมีโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปะ และวฒันธรรมทั.งหมด 22 โครงการ (6.1.2.1.1 และ 6.1.2.1.3) และกิจกรรมเกี1ยวกบัการอนุรักษ์
วฒันธรรมที1จดัโดยมหาวิทยาลยัอีก 8 โครงการ (6.1.2.1.2) รวมจาํนวนทั.งสิ.น 30 โครงการ โดยคิดต่อ
จาํนวนโครงการทั.งหมด 128 โครงการ (6.1.2.1.1 , 6.1.2.1.2 และ 6.1.2.1.3) ดงันี.  

 ร่วมกบั
มหาวิทยาลยั 
(โครงการ) 

โครงการ / กิจกรรมของคณะ รวม 
(โครงการ) ในแผนงาน นอกแผนงาน 

โครงการดา้นศิลปวฒันธรรม 8 12 10 30 
โครงการทั.งหมด 22 96 10 128 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ กพร. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

6.1.2 ร้อยละ ร้อยละ 23.44 2 คะแนน 
ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

6.1.2 ร้อยละ ร้อยละ 34.75 ร้อยละ 25 ร้อยละ 23.44 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                             2 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน :  

คณะวทิยาการจดัการ ไดด้าํเนินการจดัโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรม รวมกบักิจกรรมที1นกัศึกษาในคณะฯ ไดเ้ขา้ร่วมกบัมหาวิทยาลยั ถือวา่
มีสัดส่วนที1นอ้ย เมื1อเทียบกบัจาํนวนกิจกรรมทั.งหมด 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการ จะส่งเสริมและเพิ1มกิจกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้น
อื1นๆ ในสัดส่วนที1มากขึ.น ตามแผนงานที1ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.2.1.1 กิจกรรมของคณะวทิยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.2.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวทิยาลยั ประจาํปี 2551 
6.1.2.1.3 1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

2) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

3) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

6) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  
เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 
6.1.2.1.3 7) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟัง

ธรรมะ 

8) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

9) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

10) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

11) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

12) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 

13) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 

14) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  
ครั. งที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 

15) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

17) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี   

18) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี 

19) โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) 

20) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

21) โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

6.1.2.1.4 สมุดกิจกรรมของนกัศึกษา 
6.1.2.1.5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 
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ตัวบ่งชี'ที�  6.1.3 ร้อยละเฉลี�ยของนักศึกษาที�เข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรมในการอนุรักษ์ พฒันาและสร้าง 

เสริมเอกลกัษณ์  ศิลปะ  และวฒันธรรมต่อจํานวนนักศึกษาทั'งหมด  (ก.พ.ร.) 
 

ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

30 35 40 45 50 
 

ผลการดําเนินการ  : 

   คณะวิทยาการจดัการมีโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปะ และวฒันธรรมทั.งหมด 22 โครงการ (6.1.3.1.1 และ 6.1.3.1.3) และร่วมกบัมหาวิทยาลยัอีก      8 
โครงการ (6.1.3.1.2) รวมทั.งสิ.น 30 โครงการ โดยมีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทุกโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100 เพราะทุกโครงการที1จดัโดยคณะฯ เป็นกิจกรรมบงัคบั รวมถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลยัที1กอง
พฒันานกัศึกษาจดัใหน้กัศึกษาทุกคน ทุกชั.นปี ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมในทุกโครงการ (6.1.3.1.4) ดงันี.  

สูตร 
 

ผลรวมของร้อยละของ นศ. ปริญญาตรีภาคปกติที1เขา้ร่วมโครงการในการอนุรักษฯ์ 
แต่ละโครงการที1เกิดขึ.นในปีงบประมาณที1ประเมิน 

                                                               จาํนวน
โครงการในการอนุรักษฯ์ที1มีขึ.นสาํหรับ นศ. ปริญญาตรีภาคปกติในปีงบประมาณที1ประเมิน 

 

 
เท่ากบั  100 % x 30    =  100% 

              30 
ทั.งนี.  คณะวิทยาการจดัการไดร้ายงานขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ไดแ้ก่ รายงานขอ้มูลของปี พ.ศ. 2548, 2549 
และ 2550 ดงันี.  
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โครงการปี 2548  โครงการ / กจิกรรมทั'งหมด  20   โครงการ นักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100     
ตารางที1 1  โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรม ปี 2548 
ลาํดบั โครงการ กจิกรรม ร้อยละเฉลี�ยของ 

นักศึกษาเข้าร่วม 

1 โครงการร่วมอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมทอ้งถิ1นชุมชนเกาะแรต 1 100 
2 โครงการวดัสวยดว้ย 5 ส. (วดั 5 แห่งในจงัหวดันครปฐม) 1 100 
3 โครงการ “ปุ๋ยชีวภาพเพื1อการพฒันาอยา่งย ั1งยนื” 1 100 
4 โครงการ เพิ1มรอยยิ.มใหเ้กษตรกรหนองสองหอ้ง 1 100 
5 โครงการ 20 ปี วทิยาการจดัการเพื1อชุมชน 3 100 
6 โครงการ สื1อมวลชนสมัพนัธ์ ชี.นาํภูมิปัญญา พฒันากา้วไกล 1 100 
7 โครงการ ตราสินคา้ พฒันาความคิด ชุบชีวติผา้ทอไผหู่ชา้ง 1 100 
8 โครงการ “ทนัโลก  ทนัธรรม” 1 100 
9 โครงการสืบสานศิลปหตัถกรรมพื.นบา้นชาวดอนทอ 1 100 
10 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพยเ์พื1อการผลิต 1 100 
11 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจดัการเชิงท่องเที1ยว 1 100 
12 โครงการศึกษาดูงานและอบรมจริยธรรม ณ วดัธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี  1 100 
13 โครงการพิธีไหวค้รู 1 100 
14 โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 1 100 
15 โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธนัวาคม 1 100 
16 โครงการพิธีสถาปนามหาวทิยาลยั 14 กมุภาพนัธ์  1 100 
17 โครงการตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  23 100 
18 โครงการรดนํ. าขอพรอาจารย1์3 เมษายน 1 100 
19 โครงการหล่อเทียน- แห่เทียนเขา้พรรษา 2 100 
20 โครงการประกวดนางนพมาศ วนัลอยกระทง 2 100 
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โครงการปี 2549  โครงการ / กจิกรรมทั'งหมด  42   โครงการ นักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100     
ตารางที1 2  โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรม ปี 2549 

 

 

 

ลาํดบั โครงการ กจิกรรม ร้อยละเฉลี�ยของ 

นักศึกษาเข้าร่วม 

1 โครงการ Pure Love "รักบริสุทธิ�  หยดุปัญหา พฒันาสงัคม 2 100 

2 สืบสานวฒันธรรมไทย "ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก" 44 100 
3 ธุดงคว์นัพอ่ปฏิบติัธรรมเทิดพระเกียรติ�  1 100 
4 โครงการตอบปัญหาธรรมะทางกา้วหนา้ จ.นครปฐม 2 100 
5 โครงการเลี.ยงอาหารเด็ก 1 100 
6 โครงการฝึกอบรมเพื1อพฒันาบุคลิกภาพและมารยาทไทย 1 100 
7 กิจกรรมในการอนุรักษส์ตัวท์ะเลและสิ1งแวดลอ้ม 1 100 
8 โครงการเลี.ยงอาหารกลางวนัเนื1องในวนัแม่ 1 100 
9 โครงการเสริมสร้างศิลปะวฒันธรรมปราชญช์าวบา้นเสน้ทางสู่บณัฑิต 5 100 
10 วนัสิ1งแวดล อมโลก 1 100 
11 กิจกรรมวนัต อต านยาเสพติด 1 100 
12 ฝ กซ อมพิธีไหว ครูนกัศึกษา ภาคปกติ 1 100 
13 พิธีไหว ครูนกัศึกษา ภาคปกติ 3 100 
14 หล อเทียนจาํนาํพรรษาและงานฉลองเทียนจาํนาํพรรษา 3 100 
15 ถวายเทียนจาํนาํพรรษา 1 100 
16 นกัศึกษาเวยีนเทียนวนัอาสาฬหบูชา  1 100 
17 ฝ กซ อมพิธีไหว ครูนกัศึกษากศ.พป.  1 100 
18 เป ดตวัชุมนุม/ชมรม 1 100 
19 โครงการตามรอยพอ่อยา่งพอเพียง 2 100 
20 โครงการสะพานลอยคนเดิน 1 100 
21 โครงการสื1อดวงใจงามอยา่งไทยดว้ยการไหว ้ 1 100 
22 โครงการผูห้ญิงปลอดภยัจากรั. วมหาวทิยาลยัสู่สงัคม 1 100 
23 สปัดาห กีฬาน องใหม ต านภยัยาเสพติด  15 100 
24 วนัคล ายวนัพระราชสมภพพระบรมโอรสาธิราชฯ 1 100 
25 อบรมจริยธรรมวนัแม   1 100 
26 บริจาคโลหิตเพื1อถวายเป นพระราชกศุลแด สมเด็จพระนางเจ าฯ

พระบรมราชินีนาถเนื1องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
1 100 

27 เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ าฯพระบรมราชินีนาถนกัศึกษาภาคปกติ 1 100 
28 กิจกรรมโครงการส งเสริมความตระหนกัสร างภูมิคุ ม กนัเอดส   1 100 
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ลาํดบั โครงการ กจิกรรม ร้อยละเฉลี�ยของ 

นักศึกษาเข้าร่วม 

39 รดนํ. าขอพรอาจารย สืบสานวฒันธรรมไทย 2 100 
40 เวยีนเทียนวนัวสิาขบูชา  5 100 
41 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ภาคปกติและเข าค ายทกัษะชีวติ 1 100 
42 กิจกรรมวนังดสูบบุหรี1โลก  2 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ าฯพระบรมราชินีนาถนกัศึกษา        
ภาคกศ.พป. 

1 100 

30 ถวายพวงมาลา วนัป ยมหาราช  1 100 
31 วนัลอยกระทง  3 100 
32 สปัดาห บริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอย ูหวัฯ 1 100 
33 บริจาคโลหิตเพื1อถวายเป นพระราชกศุลแด องค พระบาทสมเด็จพระเจ าอย ูหวัฯ

เนื1องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
1 100 

34 พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ าอย ูหวัฯภาคปกติ 1 100 
35 กิจกรรมวนัเอดส โลก  3 100 
36 พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ าอย ูหวัฯกศ.พป.  1 100 
37 ทาํบุญตกับาตรส งท ายป เก าต อนรับป ใหม  2 100 
38 วนัราชภฏั  1 100 
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โครงการปี 2550 โครงการ / กจิกรรมทั'งหมด  50   โครงการ นักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100    ตาราง

ที1 3  โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรม ปี 2550 
ลาํดบั โครงการ กจิกรรม ร้อยละเฉลี�ยของ 

นักศึกษาเข้าร่วม 

1 โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก 12 100 
2 โครงการสานสายใยดวงใจแม่ 1 100 
3 โครงการ Pure Love รักบริสุทธิ� หยดุปัญหาพฒันาสงัคม ดว้ยคุณธรรม

จริยธรรม 
1 100 

4 โครงการประกวด D.J.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถฯ 

1 100 

5 โครงการจริยธรรม คุณธรรม กีฬา และศิลปวฒันธรรม 1 100 
6 โครงการบายศรีสู่ขวญั 1 100 
7 โครงการค่ายการเงินพฒันานกัศึกษา 1 100 
8 การจดัอบรมนกัการเงินรุ่นใหม่ใฝ่คุณธรรม 1 100 
9 โครงการจดักิจกรรมของคณะ “ประกวดดนตรีโฟลค์ซองเฉลิมพระเกียรติ” 1 100 
10 โครงการอบรมจริยธรรม “กตญั�ูนาํใจสู่สงัคมไทยที1พอเพียง” 1 100 
11 กิจกรรมวนัต อต านยาเสพติด 1 100 
12 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม   ภาค กศ.พป. 1 100 
13 ฝ กซ อมพิธีไหว ครูนกัศึกษาภาคปกติ 1 100 
14 พิธีไหว ครูนกัศึกษาภาคปกติ 1 100 
15 ฝ กซ อมพิธีไหว ครูนกัศึกษาภาคกศ.พป. 1 100 
16 พิธีไหว ครูนกัศึกษาภาคกศ.พป. 1 100 
17 หล อเทียนจาํนาํพรรษา 1 100 
18 งานฉลองเทียนจาํนาํพรรษา 1 100 
19 ถวายเทียนจาํนาํพรรษา 1 100 
20 วนัคล ายวนัพระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราชฯ 1 100 
21 นกัศึกษาเวยีนเทียนวนัอาสาฬหบูชา 1 100 
22 เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ าฯ พระบรมราชินีนาถ  1 100 
23 บริจาคโลหิตเพื1อถวายเป นพระราชกศุลแด  สมเด็จพระนางเจ าฯ  

พระบรมราชินีนาถ *เนื1องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
1 100 

24 เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ าฯ พระบรมราชินีนาถ  1 100 
25 สปัดาห กีฬาน องใหม ต านภยัยาเสพติด (เฟรชชี1เกมส ) 1 100 
26 เริ1มแข งขนักีฬาคณะ “เฟ  องฟ าเกมส ’๕๐รอบคดัเลือก (ครุศาสตร ) 

 
1 100 
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ลาํดบั โครงการ กจิกรรม ร้อยละเฉลี�ยของ 

นักศึกษาเข้าร่วม 

27 พิธีเป ด-ป ดกีฬาคณะ “ เฟ  องฟ าเกมส ’๕๑”  1 100 
28 การแข งขนักีฬา พ.จ.น.ก. สมัพนัธ ครั. งที1 ๓๐ 1 100 
29 ค ายอาสาวชิาการ พ.จ.น.ก. พฒันาท องถิ1น 1 100 
30 กีฬามหาวทิยาลยัแห งประเทศไทย ครั. งที1๓๕ (รอบคดัเลือก) 1 100 
31 ถวายพวงมาลา วนัป ยมหาราช 1 100 
32 สมัมนาสภานิสิต–นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั1วประเทศ ครั. งที1 ๑๔ 1 100 
33 วนัลอยกระทง 1 100 
34 บริจาคโลหิต เพื1อถวายเป นพระราชกศุลแด   

พระบาทสมเดจ็พระเจ าอย ูหวั เนื1องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
1 100 

35 วนัเอดส โลก 1 100 
36 พิธีเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ าอย ูหวัฯ ภาค กศ.พป. 1 100 
37 พิธีเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ าอย ูหวัฯ ภาค ปกติ 1 100 
38 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพอ่...เติมต่อความดี”  4 100 
39 ค่ายปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 100 
40 ทาํบุญตกับาตรส งท ายป เก า ต อนรับป ใหม  1 100 
41 กีฬาหอพกัสมัพนัธ  ครั. งที1 ๔  1 100 
42 กีฬามหาวทิยาลยัแห งประเทศไทย รอบมหกรรม ครั. งที1  ๓๕ 1 100 
43 เตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบตัร 1 100 
44 เฟ  องฟ าราตรี 51 1 100 
45 วนัสถาปนามหาวทิยาลยั 1 100 
46 ป จฉิมนิเทศนกัศึกษาภาคปกติ 1 100 
47 รดนํ. าขอพร  สืบสานวฒันธรรมไทย 1 100 
48 อบรมเชิงปฏิบติักการผ ูนาํนกัศึกษา ป การศึกษา ๒๕๕๑ 

"กะเทาะแก นแผนการจดักิจกรรม ๕๑" 
1 100 

49 โครงการสืบสานประเพณี อนุรักษ วถีิไทย มรน.ร วมใจ รดนํ. าขอพร 1 100 
50 ประเพณีสงกรานต  (ร วมกบัสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม) 1 100 
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โครงการปี 2551 โครงการ / กจิกรรมทั'งหมด  30   โครงการ นักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100    ตาราง

ที1 4  โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรม ปี 2551 

โครงการ กจิกรรม ร้อยละเฉลี�ยของ 

นักศึกษาเข้าร่วม 

1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุก
วนัพฤหสับดี  

2) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 
(ครั. งที1 1) 

3) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 
2/2551 (ครั. งที1 1) 

4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

6) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรก
สู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 

7) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตน
เป็นพุทธมามกะฟังธรรมะ 

8) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

9) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

10) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

11) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

12) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  
ห่วงใยผูสู้งอาย ุ

13) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 

14) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics 
Contest (World-PEC)  ครั. งที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 

15) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

17) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและ
ศิลปวฒันธรรม โปรแกรมวิชาการบญัชี   

18) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและ
ศิลปวฒันธรรม โปรแกรมวิชาการบญัชี 

1 
 
1 
 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

100 
 
100 

 
100 

 
100 
100 
100 

 
100 

 
100 
100 

100 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
100 
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โครงการ กจิกรรม ร้อยละเฉลี�ยของ 

นักศึกษาเข้าร่วม 

19) โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

20) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

21) โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

23) โครงการสืบสานประเพณี  อนุรักษวิ์ถีไทย มรน. ร่วมใจรดนํ.าขอพร 

24) งานประเพณีสงกรานต ์(ร่วมกบัสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม) 

25) พิธีไหวค้รูนกัศึกษาภาคปกติ 

26) หล่อเทียนจาํนาํพรรษา และงานฉลองเทียนจาํนาํพรรษา 

27) ถวายเทียนจาํนาํพรรษา 

28) ค่ายคุณธรรมนาํชีวิต 

29) วนัลอยกระทง (ร่วมกบัสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม) 

30) ทาํบุญตกับาตร ส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
 

100 
 

100 
 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  ก.พ.ร. 

6.1.3 ร้อยละ ร้อยละ 100 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

6.1.3 ร้อยละ ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                          5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  : 

นักศึกษาในคณะวิทยาการจดัการทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ พฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรม เนื1องจากเป็นกิจกรรมที1คณะและมหาวิทยาลยักาํหนดให้เป็นกิจกรรม
บงัคบั  

แนวทางการพฒันา  :   

คณะวทิยาการจดัการจะดาํเนินการจดักิจกรรมบงัคบัที1เกี1ยวขอ้งกบัการอนุรักษ ์พฒันาและสร้าง
เสริมเอกลกัษณ์  ศิลปะและวฒันธรรม เพื1อใหน้กัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเนื1องต่อไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.3 
หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.3.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.3.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลยั ประจาํปี 2551 
6.1.3.1.3 1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

2) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

3) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

6) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  
เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 

7) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟัง
ธรรมะ 

8) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

9) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

10) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

11) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

12) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 

13) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 

14) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  
ครั. งที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

 15) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

17) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรมวิชาการ
บญัชี   

18) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี 

19) โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) 

20) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

21) โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

6.1.3.1.4 สมุดกิจกรรม 
6.1.3.1.5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 6   
 

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน

เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน

เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน

เตม็ 5.00) 

6.1 มีระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมต่อ
จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า  

- 0 - ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6.1.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมใน
การอนุรักษ ์พฒันา และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมต่อ
จาํนวนโครงการหรือกิจกรรม
นกัศึกษาทั.งหมด  

- - 2 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6.1.3 ร้อยละเฉลี1ยของนกัศึกษาที1เขา้ร่วม
โครงการหรือกิจกรรมในการ
อนุรักษ ์พฒันา และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรมต่อ
จาํนวนนกัศึกษาทั.งหมด  

- - 5 บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี�ย 3 0 3.5  
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องค์ประกอบที� 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี'ที�  7.1   :  สภาสถาบนัใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลกัดันสถาบันให้ 

แข่งขันในระดับสากล 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
1. สภาสถาบนัมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์ และนโยบายของสถาบนั 
2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัมากกวา่ปีละ 2 ครั. ง 
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบนัอยา่งตํ1า ร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั. งมี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยเฉลี1ยไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารใหก้รรมการ
สภาสถาบนัอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม 

4. สภาสถาบนัจดัใหมี้การประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบ้ริหารสูงสุดตามหลกัเกณฑที์1 
ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

5. สภาสถาบนัมีการดาํเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลทั1วทั.งองคก์ร 

 

   เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  :                       
  มีผลการดาํเนินงาน  5  ขอ้ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงันี.     

1.  คณะวิทยาการจดัการมีคณะกรรมการประจาํคณะ ซึ1 งมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการดว้ยตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัว่าด้วยคณะกรรมการประจาํคณะ พ.ศ. 2548  (7.1.1.1) 
และมีคณะกรรมการบริหารคณะ ที1มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
คณะฯ  (7.1.1.2) 

2.  คณะฯ เปิดโอกาสให้ คณะกรรมการประจาํคณะและคณะกรรมการบริหารคณะ ตรวจสอบ
การดาํเนินงาน มีส่วนร่วมในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มีการติดตาม
ผลการดาํเนินงานของคณะเป็นระยะ ๆ   (7.1.2.1) 
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3. คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะปีละ 3-4  ครั. ง และทุกครั. งที1ประชุมมี
คณะกรรมการเขา้ประชุมโดยเฉลี1ยร้อยละ 80 และคณะกรรมการทุกคนจะไดรั้บเอกสารก่อนการประชุม
อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม (7.1.3.1) 

4.   คณะจดัใหมี้การประเมินผลงานของคณบดีหรือผูบ้ริหารสูงสุดตามหลกัเกณฑ์ที1ตกลงกนัไว้
ล่วงหนา้ (7.1.4.1) (7.1.4.2) 

5.  คณะฯ มีการดาํเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลกั      
ธรรมาภิบาลทั1วทั.งองคก์ร เช่น ในกรณีที1อาจารยผ์ูส้อนแต่ละคนติดราชการไม่สามารถเขา้ห้องสอนตาม
วนัและเวลาตามตารางไดจ้ะตอ้งมีการบนัทึกเพื1อขอสอนชดเชยหรือบนัทึกให้อาจารยผ์ูอื้1นสอนแทน 
(7.1.5.1) มีการจดัทาํรายงานประจาํปีเพื1อรายงานผลการดาํเนินงานแต่ละปี (7.1.5.2) 

ตารางที� 7.1    การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

การประชุม 

ครั'งที� 

วนั - เวลา วาระสําคัญของการประชุม จาํนวน 

ผู้เข้าร่วม

ประชุม (คน) 

วนัที�ส่ง

จดหมายเชิญ

และเอกสาร 

การประชุม 

ครั. งที1  
1/2551 

วนัที1  28  พ.ย. 51 1. กาํหนดการส่งรายงานการควบคุม
ภายในของโปรแกรมวิชาและคณะ 

2. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ปฏิทินวิชาการดา้นการผลิตบณัฑิต

ปีการศึกษา 2552   
4.   รายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
5. การประเมินผูบ้ริหารและประธาน

โปรแกรมวิชา 
6. การประเมินความพึงพอใจ

ผูใ้ชบ้ริการของคณะ 
7. การพิจารณาทุนการศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ 

8 
(ร้อยละ 80) 
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การประชุม 

ครั'งที�  

 

วนั – เวลา 

 

วาระสําคัญของการประชุม จาํนวน 

ผู้เข้าร่วม

ประชุม (คน) 

วนัที�ส่ง

จดหมายเชิญ

และเอกสาร 

การประชุม 

ครั. งที1  
2/2551 

วนัที1 31  พ.ค. 51 1. พิจารณาผลการดาํเนินงานของ
คณะฯ  

2.  ผลการปฏิบติัราชการตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี
ฯ 2550 รอบ 6 เดือน 

3. กาํหนดการจดัโครงการ/กิจกรรม 
ของคณะ ประจาํปีงบประมาณ 
2550 

4. รายงานจาํนวนผูส้มคัรเขา้ศึกษา 
     ต่อฯ  ปีการศึกษา2550 
5. รายงานหลกัสูตรที1ไดรั้บความ

เห็นชอบจากสกอ. 

10             
(ร้อยละ 100) 

วนัที1  3 พ.ค.50 

การประชุม 
ครั. งที1  

3/2551 

วนัที1  12  ธ.ค. 51 1.  รายงานผลการดาํเนินงานของคณะ
วิทยาการจดัการ 

2.  รายงานผลการปฏิบติัราชการตาม
ตวัชี.วดั กพร.รอบ 12 เดือน 
ประจาํปีงบประมาณ 2551   

3.  รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจาํปีการศึกษา 
2550 

4.  งบประมาณคณะวิทยาการจดัการ
ปะจาํปีงบประมาณ 2552 

5.  กาํหนดการก่อสร้างอาคารเรียน
ปฏิบติัการบญัชีและโลจิสติกส์ 

6. การรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีปี
การศึกษา 2552 

8             
(ร้อยละ 80) 
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การประชุม 

ครั'งที�  

 

วนั – เวลา 

 

วาระสําคัญของการประชุม จาํนวน 

ผู้เข้าร่วม

ประชุม (คน) 

วนัที�ส่ง

จดหมายเชิญ

และเอกสาร 

การประชุม 

การประชุม 
ครั. งที1  

4/2551 

วนัที1  26  ธ.ค. 51 1.  ประมวลผลการประชุมสภา
วิชาการประจาํปี 2551 

2.  รายงานผลการปฏิบติัราชการตาม
ตวัชี.วดั กพร.รอบ 12 เดือน 
ประจาํปีงบประมาณ 2551 ของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

3.  การสรรหาผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสถาบนั  สาํนกั 

4.  เรื1องอื1น ๆ  

10             
(ร้อยละ 100) 

 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.1 ขอ้ ผา่น 5  ขอ้ 3  คะแนน 
ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.1 ขอ้  3 ขอ้ ผา่น 5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 

คณะวทิยาการจดัการ มีคณะกรรมการประจาํคณะและมีคณะกรรมการบริหารคณะ ที1มีบทบาท
สาํคญัในการกาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ โดยมีการจดัประชุมและกาํหนด
แผนการปฏิบติังานรวมถึงมีการติดตามผลการดาํเนินงานของคณะอยา่งสมํ1าเสมอ 
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แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการ จะจดัใหมี้การประชุมบ่อยขึ.น เพื1อใหมี้การตรวจสอบการดาํเนินงานได้
ละเอียดขึ.น 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  7.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.1.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.1.2 รายชื1อคณะกรรมการบริหารคณะในคู่มือนกัศึกษาปี 51 
7.1.2.1 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจาํคณะ 
7.1.3.1 ตารางที1 7.1   การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.4.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ คณะวทิยาการจดัการ  
7.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ 
7.1.5.1 บนัทึกขออนุญาตสอนชดเชย    บนัทึกใหอ้าจารยผ์ูอื้1นสอนแทน 
7.1.5.2 รายงานประจาํปี 2551 

 

ตัวบ่งชี'ที� 7.2   :  ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที1เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํที1มีอยูโ่ดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารที1ชดัเจนและเป็นที1

ยอมรับในสถาบนั 
4. มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและ

ดาํเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
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ผลการดําเนินการ  :     

 ในปีการศึกษา  2551  คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั 3  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
คือ                          

1. คณะวทิยาการจดัการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที1เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
(7.2.1.1) การบริหารงานอยูใ่นรูปแบบการบริหารโดยผูบ้ริหารคณะ (7.2.1.2) คณะกรรมการบริหาร
คณะ(7.2.1.3)  และคณะกรรมการประจาํคณะ(7.2.1.4) ทาํหนา้ที1ในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน
โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของคณะและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2. ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํที1มีอยูโ่ดย
คาํนึงถึง 

ประโยชน์ของคณะและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละวนัจะมีผูบ้ริหารคณะอยู่ประจาํสํานักงานคณะ
เพื1อให้ทาํหนา้ที1ตดัสินใจในการบริหารงาน  ให้คาํปรึกษาแก่เจา้หนา้ที1และนกัศึกษา กรณีที1คณบดีติด
ราชการ จะดาํเนินการแต่งตั.งรองคณบดี/ผูช่้วยคณบดีทาํหนา้ที1รักษาราชการแทน (7.2.2.1) 

3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารที1ชดัเจนและเป็นที1
ยอมรับในสถาบนั โดยคณะดาํเนินการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเองโดยมี
คณะกรรมการประเมินอิสระที1ไม่เกี1ยวขอ้งกบัทีมผูบ้ริหารคณะ  (7.2.3.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.2 ระดบั ระดบั 3  2  คะแนน 
ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.2 ระดบั  ระดบั 3 ระดบั 3 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวิทยาการจดัการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที1เป็นระบบ โปร่งใส   ตรวจสอบได ้ การ

บริหารงานอยู่ในรูปแบบของการบริหารโดยผู ้บริหารคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะและ
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คณะกรรมการประจาํคณะ เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานจึงทาํให้การดาํเนินงานของคณะ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพฒันา  : 

 คณะฯ จะดาํเนินการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเองทุก ๆ ปี 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  7.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.2.1.1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสรรหาผูบ้ริหาร 
7.2.1.2 รายชื1อผูบ้ริหารคณะในรายงานประจาํปี หนา้ 34 
7.2.1.3 รายชื1อคณะกรรมการบริหารคณะในรายงานประจาํปี หนา้  36 
7.2.1.4 รายชื1อคณะกรรมการประจาํคณะ ในรายงานประจาํปี หนา้ 35 
7.2.2.1 คาํสั1งที1 2240/2551  แต่งตั.งผูรั้กษาราชการแทนคณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
7.2.3.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ คณะวทิยาการจดัการ  

 

 

ตัวบ่งชี'ที� 7.3   :  มีการพฒันาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ เพื1อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรับทราบ 

2. มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 50 

3. มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 
5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นส่วน

หนึ1งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ผลการดําเนินการ  :       

 ในปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั 2  ตามเกณฑข์อง สกอ. คือ 
   1.  คณะวิทยาการจดัการ มีคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจดัการความรู้ฯ  (7.3.1.1)มี
ดาํเนินงานด้านการจดัการความรู้และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของคณะฯ รับทราบผ่าน
วารสาร วิทยาการปริทศัน์ (7.3.1.2) ผ่านเว็บไซต์ของคณะ (7.3.1.3) และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(7.3.1.4) 
 2.  มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 50 คณะฯ มีแผนการจดัการความรู้ที1ไดร้ะบุไวใ้นยุทธศาสตร์คณะ และไดด้าํเนินการจดัโครงการ
พฒันานวตักรรมการเรียนรู้/การพฒันาศกัยภาพ (การจดัการความรู้ : Knowledge management) ให้กบั
คณาจารยใ์นคณะ (7.3.2.1) และนาํความรู้ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลยัและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัไดรั้บทราบดว้ย  
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.3 ระดบั ระดบั 2 1  คะแนน 
ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด 

ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.3 ระดบั  ระดบั  2 ผา่นระดบั 2 บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

1  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง :   
 คณะวิทยาการจดัการมีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ เพื1อมุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นนี. โดยเฉพาะและมีช่องทางในการเผยแพร่ความรู้สู่องคก์รอื1น 
ๆ หลายช่องทาง 
 
จุดอ่อน  : 

คณะวทิยาการจดัการ มีการดาํเนินงานดา้นการจดัการความรู้แต่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100  
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แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการ จะดาํเนินงานดา้นการจดัการความรู้อยา่งชดัเจนและเป็นระบบมากขึ.น 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.3.1.1  บนัทึกขออนุมติัจดัโครงการการจดัการความรู้    

คาํสั1งแต่งตั.งวทิยากรอบรมโครงการ “การจดัการความรู้”  
7.3.1.2 วารสารวทิยาการปริทศัน์ 

7.3.1.3 เวบ็ไซตค์ณะ   http://msc.npru.ac.th 
7.3.1.4 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั    http://www.npru.ac.th 
7.3.2.1 โครงการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้/การพฒันาศกัยภาพ (การจดัการความรู้ : 

Knowledge management) 
 

ตัวบ่งชี'ที� 7.4   :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันาและธํารงรักษาไว้ให้ 

                            บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที1เป็นรูปธรรม ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที1เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบติังาน เช่นการสรรหา  การจดัวางคนลงตาํแหน่ง  การกาํหนดเส้นทางเดินของ
ตาํแหน่ง  การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม  ฝึกอบรม  และหรือเสนอผลงานทางวชิาการ การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ มาตรการลงโทษ  รวมทั.งการพฒันา 
และรักษาบุคลากรที1มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพดี และสร้างบรรยากาศที1ดีใหบุ้คลากรทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

4. มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรที1มีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและ
กา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 
6. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาเพื1อใหดี้ขึ.น 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ   :            

 ในปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั 5  ตามเกณฑ ์สกอ.คือ                 
1. คณะวิทยาการจดัการ มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที1เป็นรูปธรรม ภายใต้

การ 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยใชแ้ผนยทุธศาสตร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมระยะ 5 ปี 10 ปี
และนาํมาจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของคณะ (7.4.1.1) 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที1เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ 
ปฏิบติังาน เช่นการสรรหา  การจดัวางคนลงตาํแหน่ง  การกาํหนดเส้นทางเดินของตาํแหน่ง คณะได้
ดาํเนินการโดยมีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรที1จะรับเขา้มาปฏิบติังานตามตาํแหน่งที1รับสมคัรทั.งนี.
เพื1อให้เกิดศกัยภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (7.4.2.1)  มีการสนับสนุนเขา้ร่วมประชุม  
ฝึกอบรม  และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ (7.4.2.2) การประเมินผลการปฏิบติังาน (7.4.2.3)  มี
มาตรการสร้างขวญักําลังใจ มาตรการลงโทษ  รวมทั. งการพฒันา และรักษาบุคลากรที1มีคุณภาพ 
(7.4.2.4) 

3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพดี โดยคณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้คณาจารย์
แต่ 

ละคน ๆ ละ  2,000  บาท เพื1อซื.อวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน (7.4.3.1) และสร้างบรรยากาศที1ดีให้
บุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข โดยคณะทาํโครงการพฒันาอาจารยโ์ดย
พาไปศึกษาดูงานนอกสถานที1ด้านการจดัการเรียนการสอนและด้านการจดัทาํหลักสูตรทั.งในและ
ต่างประเทศ  (7.4.3.2) 

4. มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรที1มีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและ 
กา้วหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน คณะเปิดโอกาสให้คณาจารยที์1สนใจจะเพิ1มพูนวิทยฐานะ
ของตนเองโดยให้ลาไปศึกษาต่อในระดบัที1สูงกว่าเดิม (7.4.4.1) และเป็นคณะแรกที1สนับสนุนให้
พนกังานมหาวทิยาลยัดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร (7.4.4.2) 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอย่างเป็นระบบ โดยคณะได้ประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรของคณะทุกระดบัเองจากกรรมการประเมินที1ไม่ไดมี้ส่วนเกี1ยวขอ้งกบัทีม
ผูบ้ริหารคณะ  (7.4.5.1) 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.4 ระดบั ผา่น ระดบั 5 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.4 ระดบั  3 ขอ้แรก ผา่น ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 

คณะวิทยาการจดัการ มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที1เป็นรูปธรรม มีระบบ
ส่งเสริม 

สนบัสนุนบุคลากรที1มีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็ว 
ตามสายงาน มีระบบการใหส้วสัดิการและสร้างบรรยากาศที1ดีในการทาํงาน 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ จะจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที1เป็นรูปธรรม มีระบบส่งเสริม 

สนบัสนุนบุคลากรอยา่งต่อเนื1อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.4.1.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี 
7.4.2.1 ประกาศรับสมคัรอาจารย ์
7.4.2.2 หนงัสือการอนุมติัใหอ้าจารยไ์ปประชุม ฝึกอบรม   
7.4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
7.4.2.4 มาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ รวมทั.งการพฒันา และรักษาบุคลากร  
7.4.3.1 งบประมาณที1จดัสรรให้อาจารยแ์ต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื.อวสัดุ 
7.4.3.2 โครงการศึกษาดูงานการจดัทาํหลกัสูตรการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 
7.4.4.1 หนงัสืออนุมติัให้อาจารยไ์ปศึกษาต่อ 
7.4.4.2 กรอบภาระงานผูบ้ริหารและคาํสั1งแต่งตั.งรองคณบดี/ผูช่้วยคณบดี 
7.4.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี'ที�  7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที�เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือนําเสนอผลงานวชิาการทั'งใน 

 ประเทศและต่างประเทศ  (สมศ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ปัจจัยนําเข้า 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ  1 – ร้อยละ 34 ร้อยละ 35 – ร้อยละ 49 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50 

 

ผลการดําเนินการ   :                            

อาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือนาํเสนอผลงานวชิาการ จาํนวน
ทั.งสิ.น  59  คน คิดเป็นร้อยละ 92.19  ของอาจารยท์ั.งหมด [(59/64)*100] 
 
ตารางที1 7.4.1.1  รายนามอาจารยที์1เขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือนาํเสนอผลงานวชิาการ 

ลาํดบั ชื�อ – สกลุ   อาจารย์ การประชุม - เสนอผลงานวชิาการ สถานที� วนั  เดอืน  ปี 

1 ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ การวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน ร.ร.เสนาเพลส 25-27 มิ.ย.51 
2 นางสาวชญาพรรธณ์   

            เนตรโพธิ� แกว้ 
การวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน ร.ร.เสนาเพลส 25-27 มิ.ย.51 

3 นางสาวณชัชา  ศิรินธนาธร การวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน ร.ร.เสนาเพลส 25-27 มิ.ย.51 
4 นางสาวดวงใจ  คงคาหลวง การวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน ร.ร.เสนาเพลส 25-27 มิ.ย.51 
5 นางสาวพิชามญชุ์  เลิศวฒันพรชยั การวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน ร.ร.เสนาเพลส 25-27 มิ.ย.51 
6 นางกสุุมา    ชนะสุข อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
7 นางจงจิต      ปัญญชุณห์ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
8 นางจนัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
9 ดร. จนัทนา  โรจน์รุ่งศศิธร อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
10 นางสาวจุฑารัตน์   ชยัพฒันาการ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
11 นายชูเกียรติ   ฤกษอ์ุดม อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
12 นายชูวทิย ์ ลิ1มไพบูลย ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
13 ดร. ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
14 นางนุสรา  เจนลาภวฒันกลุ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
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ลาํดบั ชื�อ – สกลุ   อาจารย์ การประชุม - เสนอผลงานวชิาการ สถานที� วนั  เดอืน  ปี 

15 นางสาวบุษบงค ์ สุวรรณะ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
16 นางเบญจมาศ   วชัรเทวนิทร์กลุ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
17 นางปิยะพร   บุญเพญ็ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
18 นายพงษส์นัติ�     ตนัหยง อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
19 ดร. ไพรัช            มากกาญจนกลุ   อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
20 นายไพโรจน์   ร่มบารมี อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
21 นางสาววนัเพญ็   คงวฒันกลุ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
22 นางวรญา   ทองอุ่น อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
23 นายศกัดิ� ชยั  สหกลุบุญญรักษ ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
24 ดร. สมใจ   บุญทานนท ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
25 นายสิริพงศ ์ ไชยชนะ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
26 นายสุกรี  แกว้มณี อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
27 ดร. สุภาณี   อินทน์จนัทน ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
28 นายสุรภทัร  แจง้ดี อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
29 ดร. สุวฒัน์  ฉิมะสงัคนนัท ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
30 ดร. แสงแข   บุญศิริ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
31 นายโสรัจ   กายบริบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
32 นางสมใจ   เภาดว้ง อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
33 นางสาวมาลินี     นาคใหญ ่ อบรมเชิงปฏิบติัการ”การวจิยัในชั.นเรียน” มรน. 25-26 ส.ค. 51 
34 นายสมพล  สุขเจริญพงษ ์ กระบวนการการจดัการเรียนรู้ในอุดมศึกษา มรน. 27-29 ส.ค. 51 
35 นางสาววาริสวริน   ชาญสุไชย กระบวนการการจดัการเรียนรู้ในอุดมศึกษา มรน. 27-29 ส.ค. 51 
36 นายวรีศกัดิ�   นาชยัดี Movie special effect ร.ร.

อินเทอร์เน็ต
และการ
ออกแบบ 

14 ต.ค.- 
11 พ.ย. 51 

37 นางสาวกอบแกว้  วงศอิ์นทร์อยู ่ อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

38 นางสาวกณัฑธ์าดา  คงเกษม อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

39 นางสาวขวญัยพุา  ศรีสวา่ง อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

40 นายธีรพงษ ์ ธีรภาพสกุลวงศ ์ อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 
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ลาํดบั ชื�อ – สกลุ   อาจารย์ การประชุม - เสนอผลงานวชิาการ สถานที� วนั  เดอืน  ปี 

41 นางสาวปาริชาติ  ขาํเรือง อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

42 นายพงศส์ฎา  เฉลิมกลิ1น อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

43 นางสาวพนัธิการ์  วฒันกลุ อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

44 นายศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

45 นางสาวศิริรัตน์  โหตระไวศยะ อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

46 นางหรรษา  คลา้ยจนัทร์พงษ ์ อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

47 นางสาวอรพินท ์  บุญสิน อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

48 นางสาวอฎัศณี  เพียรเจริญวงศ ์  อบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา 

วงัสิงห์ 
รีสอร์ท 

24-26  พ.ย. 
51 

49 นางแพรวพรรณ   ตรีชั.น การเป็นวทิยากรตน้แบบ ร.ร.ณารายณ์ 17-18 มี.ค. 52 
50 ดร. มาริษา    สุจิตวนิช การเป็นวทิยากรตน้แบบ ร.ร.ณารายณ์ 11-12 มี.ค. 52 
51 ดร. เยาวภา   บวัเวช การเป็นวทิยากรตน้แบบ ร.ร.ณารายณ์ 23-24 มี.ค. 52 
52 นายวรีกิจ  อุฑารสกลุ การเป็นวทิยากรตน้แบบ ร.ร.ณารายณ์ 17-18 มี.ค. 52 
53 นางสาวสุกฤตา   ชชัวาลกิจกลุ การเป็นวทิยากรตน้แบบ ร.ร.ณารายณ์ 11-12 มี.ค. 52 
54 ดร. สุชาดา   แสงดวงดี การเป็นวทิยากรตน้แบบ ร.ร.ณารายณ์ 23-24 มี.ค. 52 
55 นางสาวผอ่งใส   สินธุสกลุ ประชุมวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัชาติครั. งที1 1 Impact 1-5 เม.ย. 52 
56 นางพิมพน์ารา   พิบูลจิระกานต ์ ประชุมวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัชาติครั. งที1 1 Impact 1-5 เม.ย. 52 
57 นางสาวสุทิศา   ไพบูลยว์ฒันกิจ ประชุมวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัชาติครั. งที1 1 Impact 1-5 เม.ย. 52 
58 นายธนพล   ฐานาริยชยั การใหบ้ริการเคเบิลทีวขีองประเทศไทยในปัจจุบนั วฒิุสภา  
59 นายกิตติพงษ ์   ภู่พฒัน์วบูิลย ์ อบรมโครงการตน้กลา้สีขาว  28-29 พ.ค.52 

 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

7.4.1 ร้อยละ ร้อยละ 92.19    3 คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.4.1 ร้อยละ ร้อยละ 57.78 ≥50% ร้อยละ 92.19   บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวทิยาการจดัการมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือ

นาํเสนอผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเนื1อง 
 

แนวทางการพฒันา  : 

ทางคณะวทิยาการจดัการจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือ
นาํเสนอผลงานทางวชิาการใหเ้พิ1มมากขึ.น 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.4.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.4.1.3.1 คาํสั1งที1 2462/2551 ใหอ้าจารยอ์บรมเชิงปฏิบติัการ “การเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา” 

7.4.1.3.2 จาํนวนบุคลากรของคณะวทิยาการจดัการ ในรายงานประจาํปี 2551 
7.4.1.3.3 เกียรติบตัรจากการร่วมประชุมวชิาวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัชาติ ครั. งที1 1 
7.4.1.3.4 คาํสั1งใหข้า้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัอบรมเชิงปฏิบติัการวจิยัในชั.นเรียน 
7.4.13.5 คาํสั1งที1 1188/2551 เรื1อง ใหอ้าจารย ์พนกังานมหาวทิยาลยั เขา้รับการอบรมเชิง

ปฏิบติัการกระบวนการเรียนรู้ในอุดมศึกษา 
7.4.1.3.6 คาํสั1งที1 418/2552  เรื1องใหข้า้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัอบรมปฏิบติัการ

เรื1องการเขียนผลงานวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี'ที�  7.4.2 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที�ได้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะใน

วชิาชีพ 

                            ทั'งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี' :  ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 44 ร้อยละ 45 – ร้อยละ 69 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 70 

 

ผลการดําเนินการ   :   
 บุคลากรประจาํสายสนบัสนุนที1ไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพทั.งในประเทศมี

จาํนวน  6 คน จาก  6 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ของบุคลากรทั.งหมด [(6/6*)100] 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

7.4.2 ร้อยละ ร้อยละ 100 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  :  
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.4.2 ร้อยละ ร้อยละ 83.34 ≥ 70% ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                   3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง  : 

บุคลากรประจาํสายสนบัสนุนที1ไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพ มีการดาํเนินงาน
ไดสู้งกวา่เกณฑที์1กาํหนด 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการควรสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้และทกัษะใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื1อง 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.4.2. 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.4.2.3.1 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 746/2551 ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัเขา้อบรม

ทกัษะปฏิบติังานเรื1อง พลิกพลงัชีวติ ฝึกคิดทางบวก 
7.4.2.3.2 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 1476/2551 ให ้พนกังานราชการ  พนกังาน

มหาวทิยาลยัเขา้อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนและช่วยวชิาการ 
 

ตัวบ่งชี'ที�  7.4.3 ระดับคุณภาพของการพฒันาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 
 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ปัจจัยนําเข้า 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 
 

การคิดร้อยละตวับ่งชี.   : คาํนวณมาจาก 
 

 จาํนวนบุคลากรของสถาบนัอดุมศึกษาที1ไดรั้บการพฒันาความรู้ 

และทกัษะในวชิาชีพทั.งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

 จาํนวนบุคลากรของสถาบนัอดุมศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
 

 

ผลการดําเนินการ   :                            
บุคลากรคณะวทิยาการจดัการ ไดก้ารพฒันา (7.4.5.1) ถึง (7.4.5.1) จาํนวนทั.งสิ.น 65 คน จาก 70 

คนคิดเป็นร้อยละ 92.86  ของอาจารยท์ั.งหมด [(65/70)*100] 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

7.4.3 ร้อยละ ร้อยละ 92.86   5  คะแนน 
 

 

 

X 100 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.4.3 ร้อยละ  ≥ 80 % ร้อยละ 92.86   บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              5   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
บุคลากรคณะวทิยาการจดัการไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพ อยา่งต่อเนื1อง 

 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันาความรู้และทกัษะใหเ้ป็นไปอยา่ง
ต่อเนื1อง 

 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.4.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.4.3.5.1 คาํสั1งที1 2462/2551 ใหอ้าจารยอ์บรมเชิงปฏิบติัการ “การเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น

เรียนและใหค้าํปรึกษา” 
7.4.3.5.2 จาํนวนบุคลากรของคณะวทิยาการจดัการ ในรายงานประจาํปี 2551 
7.4.3.5.3 เกียรติบตัรจากการร่วมประชุมวชิาวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัชาติ ครั. งที1 1 
7.4.3.5.4 คาํสั1งใหข้า้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัอบรมเชิงปฏิบติัการวจิยัในชั.นเรียน 
7.4.3.5.5 คาํสั1งที1 1188/2551 เรื1อง ใหอ้าจารย ์พนกังานมหาวทิยาลยั เขา้รับการอบรมเชิง

ปฏิบติัการกระบวนการเรียนรู้ในอุดมศึกษา 
7.4.3.5.6 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 746/2551 ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัเขา้อบรม

ทกัษะปฏิบติังานเรื1อง พลิกพลงัชีวติ ฝึกคิดทางบวก 
7.4.3.5.7 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 1476/2551 ให ้พนกังานราชการ  พนกังาน

มหาวทิยาลยัเขา้อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนและช่วยวชิาการ 
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ตัวบ่งชี'ที� 7.5   :   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื�อการบริหาร การเรียนการสอน และการวจัิย 

                            

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื1อการตดัสินใจ 
2. มีระบบฐานขอ้มูลเพื1อการตดัสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
5. มีการนาํผลการประเมินใน ขอ้ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล 
6. มีการเชื1อมโยงระบบฐานขอ้มูลของสถาบนัผา่นระบบเครือข่ายกบัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที1กาํหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ  :       
 ในปีการศึกษา  2551  คณะวทิยาการจดัการมีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 2 ตามเกณฑ์สกอ. 
ดงันี.  
   1.   มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื1อการตดัสินใจ โดยกาํหนดไวใ้นยทุธศาสตร์และ
แผนงานพฒันาคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2551 – 2555 แผนงานดา้นการบริหารแบบตรวจสอบได ้ 
โครงการพฒันาระบบ IT เพื1อการบริหาร (7.5.1.1)  

2.  มีระบบฐานขอ้มูลเพื1อการตดัสินใจ อยูใ่นเวบ็ไซตข์องคณะ http://msc.npru.ac.th/ (7.5.2.1) 
และมีการจดัทาํขอ้มูลในรายงานประจาํปีของคณะอีกส่วนหนึ1ง (7.5.2.2)  โดยมีคณะกรรมการดูแล
ระบบฐานขอ้มูลของคณะ (7.5.2.3) 
       
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

    ตัวบ่งชี'   หน่วยวดั             ผลการดําเนินงาน      คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน     

         ตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.5 ระดบั ผา่น ระดบั  2 2  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.5 ระดบั  อยา่งนอ้ย 2 ขอ้แรก ผา่นระดบั 2 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง :  
 คณะวทิยาการจดัการไดจ้ดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื1อการตดัสินใจโดยมีเวบ็ไซตข์องคณะและ
สามารถเชื1อมโยงกบัทุกหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้งทั.งภายในและภายนอกคณะ 
 

จุดอ่อน  : 

คณะวทิยาการจดัการ  ยงัไม่มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบ
ฐานขอ้มูล 

และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
 

แนวทางการพฒันา  : 

    คณะวทิยาการจดัการ จะดาํเนินการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบ
ฐานขอ้มูลและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล  และนาํมาใชใ้นการปรับปรุงต่อไปเพื1อให้
ระบบฐานขอ้มูลมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจมากขึ.น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.5 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.5.1.1 ยทุธศาสตร์และแผนงานพฒันาคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2551 – 2555 
7.5.2.1 หนา้เวบ็ไซต ์  http://msc.npru.ac.th/  
7.5.2.2 รายงานประจาํปี 2551 
7.5.2.3 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการดูและระบบฐานขอ้มูลและจดัทาํรายงานประจาํปี 
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ตัวบ่งชี'ที�  7.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา  บุคลากร  และ 

  หลกัสูตรและการเงิน  (ทาํเฉพาะระดับมหาวทิยาลยั) (ก.พ.ร.) 
 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 
 ความสาํเร็จของระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษา  หมายถึง  การดาํเนินการร่วมกนัในการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา  ได้แก่  ข้อมูลนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในปี
การศึกษานั.น  และจดัส่งให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวนัที1 30 กรกฎาคม   เพื1อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั  มีระบบการเชื1อมโยงและแลกเปลี1ยนขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายกบัสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื1อสนบัสนุนการปฏิบติังานของศูนยป์ฏิบติังานสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและศูนย์ปฏิบติังานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม 73 แห่ง  ในอนัที1จะพฒันาระบบ
สารสนเทศและการสื1อสารฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นต่างๆ ดงักล่าวให้เป็นเอกภาพ รวมทั.งเพื1อสนบัสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  และเพื1อการเผยแพร่ข้อมูลการ
อุดมศึกษาต่อสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลความสาํเร็จใน 3 ประเด็นคือ 

1. คุณภาพของขอ้มูลที1มีความสมบูรณ์และตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  หมายถึง 
 จาํนวนรายการข้อมูลด้านนักศึกษา  บุคลากร  และหลกัสูตรที1สถาบนัอุดมศึกษาส่ง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั.ง 3 ฐาน 
 จาํนวนรายการข้อมูลด้านนักศึกษา   บุคลากร  และหลักสูตรที1ตรงตามรูปแบบ

มาตรฐานกลางของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั.ง  3  ฐาน 
2. ผลสาํเร็จของการส่งขอ้มูลภายในระยะเวลาที1กาํหนด หมายถึง 
 สถาบนัอุดมศึกษาจดัส่งขอ้มูลรายบุคคลดา้นนกัศึกษา  บุคลากร  และหลกัสูตรของภาค

การศึกษานั.น  ให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในวนัที1 30 กรกฎาคม  
ผา่นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยพิจารณาจากวนัที1ทาํการ Upload ขอ้มูล 

 สถาบนัอุดมศึกษาจดัส่งชื1อเว็บไซต์ของสถาบนัอุดมศึกษาที1เผยแพร่รายงานขอ้มูลดา้น
นกัศึกษา  บุคลากร  และหลกัสูตร  พร้อมทั.งแจง้รายชื1อคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบการ
จดัทาํข้อมูล  และช่องทางการติดต่อสื1อสาร (โทรศพัท์, E-mail)  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย ์ ภายในวนัที1 30 กรกฎาคม โดยพิจารณาจาก
วนัที1ลงทะเบียนรับเอกสาร 
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3. ผลสาํเร็จของการเผยแพร่รายงานขอ้มูลที1มีความถูกตอ้ง  หมายถึง 
 3.1  สถาบนัอุดมศึกษามีการเผยแพร่รายงานขอ้มูลดา้นนกัศึกษา  บุคลากร   และหลกัสูตรที1

มีจาํนวนขอ้มูลครบถว้นตรงตามขอ้มูลรายบุคคลที1จดัส่งสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดย
เผยแพร่รายงานขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัอุดมศึกษา 

 3.2  สถาบนัอุดมศึกษามีการเผยแพร่รายงานขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร  และหลกัสูตรที1มี
รูปแบบตรงตามที1สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ประเด็นการใหค้ะแนน 
ระดบัการใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
1.  คุณภาพของขอ้มูล 3 
ฐาน ที1มีความสมบูรณ์
และตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง 

ขอ้มูลไม่
สมบูรณ์และไม่
ตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง 

ขอ้มูลยงัไม่
สมบูรณ์แต่ตรง
ตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง 
หรือขอ้มูล
สมบูรณ์แต่ไม่
ตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง 

ขอ้มูลสมบูรณ์
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐานกลาง 
1 ฐาน 

ขอ้มูลสมบูรณ์
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐานกลาง 
2 ฐาน 

ขอ้มูลสมบูรณ์
และตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐานกลาง
ทั.ง 3 ฐาน 

2.  ผลสาํเร็จของการส่ง
ขอ้มูลทั.ง 3 ฐาน  และ
ส่งชื1อเวบ็ไซตที์1เผยแพร่
รายงานขอ้มูล พร้อม
รายชื1อคณะทาํงาน  
ผูรั้บผดิชอบภายใน
ระยะเวลาที1กาํหนด 

ภายในวนัที1
กาํหนด   
อยา่งนอ้ย 1 ฐาน 

ภายในวนัที1
กาํหนด  
อยา่งนอ้ย 2 ฐาน 

ภายในวนัที1
กาํหนด  
อยา่งนอ้ย 2 ฐาน 

ภายในวนัที1
กาํหนด 
อยา่งนอ้ย 2 ฐาน 

ภายในวนัที1
กาํหนด  
ทั.ง 3 ฐาน 

3.  ผลสาํเร็จของการ
เผยแพร่รายงานขอ้มูล 3  
ฐาน  ที1มีความครบถว้น
ตรงกนั  และมีรูปแบบ
ถูกตอ้งตามที1กาํหนด
โดยเผยแพร่ผา่น
เวบ็ไซตข์อง
สถาบนัอุดมศึกษา 

จาํนวนขอ้มูลไม่
ตรงกนัและ
รูปแบบรายงาน
ไม่ตรงตามที1
กาํหนด 

- จาํนวนขอ้มูล 1 
ฐาน  ครบถว้น
ตรงกนัและ
รูปแบบรายงาน
ตรงตามที1
กาํหนด 

จาํนวนขอ้มูล 2 
ฐาน ครบถว้น
ตรงกนัและ
รูปแบบรายงาน
ตรงตามที1
กาํหนด 

จาํนวนขอ้มูล 3 
ฐาน  ครบถว้น
ตรงกนัและ
รูปแบบรายงาน
ตรงตามที1
กาํหนด 
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ผลการดําเนินการ  :                           

N/A 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ ก.พ.ร.  : 

    ตัวบ่งชี'   หน่วยวดั             ผลการดําเนินงาน      คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน     

         ตามตัวบ่งชี'ของ กพร. 

7.5.1 ระดบั N/A N/A 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.5.1 ระดบั  - N/A N/A 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ ก.พ.ร. การบรรลุเป้าหมาย 

N/A N/A 
 

จุดอ่อน 
   - 
แนวทางการพฒันา  : 

- 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.5.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
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ตัวบ่งชี'ที� 7.6   :   ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา 

                            สถาบันอุดมศึกษา 

                            

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   ผลผลติ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร
สิ1งพิมพเ์วบ็ไซต ์ นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางที1เปิดเผยและเป็นที1รับรู้กนัโดย
ทั1วอยา่งนอ้ย  3 ช่องทาง 

3. มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ที1รับผดิชอบ
และมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

4. มีที1ปรึกษาที1มาจากภาคประชาชน ทั.งที1เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนื1องและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั. ง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินการ  :                
 ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจดัการมีผลการดาํเนินงานผ่านระดบั  4   ตามเกณฑ์ สกอ. 
ดงันี.  
   1.  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  เอกสาร
สิ1 งพิมพ์วิทยาการปริทัศน์ (7.6.1.1)  เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/  (7.6.1.2 )  ศูนย์ข้อมูลบ่มเพาะ
วสิาหกิจ (7.6.1.3)  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ (7.6.1.4)  รายงานประจาํปี (7.6.1.5)  คู่มือนกัศึกษา (7.6.1.6) 
   2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางที1เปิดเผยและเป็นที1รับรู้กนัโดยทั1ว
อยา่งนอ้ย  3 ช่องทาง ดงันี. คือ 1. วารสารวิทยาการปริทศัน์ส่งเผยแพร่ไปตามคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใน มห าวิท ยา ลัย  แล ะส่ ง ไป มห า วิท ยา ลัย ต่ าง  ๆ  อีก  4 0  แ ห่ง  (7 .6 .2 . 1 )   2 .  เว็บ ไซ ต์ค ณ ะ
http://msc.npru.ac.th/  (7.6.2.2)  3. ตูรั้บฟังความคิดเห็นหน้าคณะ (7.6.2.3)   4. บอร์ดประชาสัมพนัธ์
หน้าคณะ (7.6.2.4)   5. หมายเลขโทรศพัท์ 0-3426-1068  (7.6.2.5)  6. รายงานประจาํปี (7.6.2.6)   7. 
คู่มือนกัศึกษา (7.6.2.7) 
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   3.  มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หน้าที1รับผิดชอบ
และมีการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม คือในคณะมีเจา้หนา้ที1คอยรับโทรศพัทรั์บเรื1องราวต่าง ๆ   ใน
การทําหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) และหลักสูตรการ
บริหารธุรกิจ (การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ) คณะไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   ผูป้ระกอบการและ
ผูที้1 เกี1ยวข้องมาวิพากษ์หลักสูตรและนําผลจากข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไข (7.6.3.1) ในการทาํ
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยายและวพิากษย์ทุธศาสตร์ (7.6.3.2) 
   4.  มีที1ปรึกษาที1มาจากภาคประชาชน ทั.งที1เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื1องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั. ง  คณะมี
คณะกรรมการประจาํคณะและมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2  ครั. ง (7.6.4.1) 
     
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.6 ระดบั ผา่น ระดบั 4   2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.6 ระดบั  ระดบั  4  ผา่น ระดบั 4  บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.6 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
จุดแข็ง :  
 คณะวิทยาการมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสและมีระบบการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที1เปิดเผยและเป็นที1รับรู้กนัโดยทั1ว อาทิ  ผา่นเอกสารสิ1งพิมพ์
วิทยาการปริทศัน์   เวบ็ไซต์http://msc.npru.ac.th/   ศูนยข์อ้มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ บอร์ดประชาสัมพนัธ์   
รายงานประจาํปี  คู่มือนกัศึกษา   ตูรั้บฟังความคิดเห็น และมีหมายเลขโทรศพัทค์อยรับเรื1อง ขอ้มูลจาก
ประชาชน 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการยงัไม่มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
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แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการควรจดัใหมี้การดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัที1ปรึกษาที1มาจากภาคประชาชน 
อยา่งต่อเนื1องและชดัเจน รวมทั.งจดัใหมี้กระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.6.1.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.1.2 เวบ็ไซตh์ttp://msc.npru.ac.th/ 
7.6.1.3 แผน่พบัศูนยข์อ้มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ 
7.6.1.4 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
7.6.1.5 รายงานประจาํปี 
7.6.1.6 คู่มือนกัศึกษา 
7.6.2.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.2.2 เวบ็ไซตh์ttp://msc.npru.ac.th/ 
7.6.2.3 ตูรั้บฟังความคิดเห็นหนา้คณะ 
7.6.2.4 เอกสารสิ1งพิมพเ์วบ็ไซต ์
7.6.2.5 หมายเลขโทรศพัท ์0-3426-1068   
7.6.2.6 รายงานประจาํปี  
7.6.2.7 คู่มือนกัศึกษา 
7.6.3.1 ขอ้เสนอแนะการวพิากษห์ลกัสูตรจากผูท้รงคุณวุฒิ 
7.6.3.2 โครงการจดัทาํยทุธศาสตร์การสร้างจุดเนน้ระดบัโปรแกรมวชิา (อ.เฉลิมเกียรติ) 
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
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ตัวบ่งชี'ที�  7.6.1 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ 

                            คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 
 
ชนิดตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 

คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา   เพื1อ
กระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที1 เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และพฒันาระบบการบริหารราชการเพื1อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและเพื1อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กาํหนดเป็นระบบขั.นของความสาํเร็จ (Milestone)  แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั  
พิจารณาจากความกา้วหนา้ของขั.นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั  ดงันี.  
 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขั.นของความสาํเร็จ (Milestone) 

ขั.นตอนที1 1 ขั.นตอนที1 2 ขั.นตอนที1 3 ขั.นตอนที1 4 ขั.นตอนที1 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

โดยที�  :   
ขั'นตอน รายละเอยีดการดาํเนินการ 

ขั.นตอนที1 1 1. สถาบนัอุดมศึกษาวเิคราะห์ภารกิจหลกัหรือยทุธศาสตร์ที1สาํคญั  และเหมาะสมในการเปิดโอกาส
ให ้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและนาํผลการวเิคราะห์ไปกาํหนดกลุ่มผูที้1เกี1ยวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียได้
อยา่งเหมาะสม 
2. สถาบนัอุดมศึกษามีกระบวนการในการสร้างความรู้ความเขา้ใจสาํหรับผูที้1เกี1ยวขอ้ง  และผูมี้ส่วน

ได ้
เสียที1เป็นรูปธรรมชดัเจน 
3. สถาบนัอุดมศึกษาแตง่ตั.งคณะทาํงานภาคประชาชน  โดยเป็นคณะทาํงานร่วมระหวา่งภาครัฐ  
(ผูแ้ทนองคก์รภาครัฐที1เกี1ยวขอ้ง)  และภาคประชาสงัคม  (เอกชน ผูแ้ทนประชาชน  NGOs 
สื1อมวลชน เป็นตน้)  เพื1อจะไดร่้วมกนัผลกัดนักระบวนการพฒันาระบบราชการหรือผลกัดนัให้
เกิดผลการปฏิบติัราชการ  หรือการพฒันาบริการสาธารณะ 
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ขั'นตอน รายละเอยีดการดาํเนินการ 

ขั.นตอนที1 2        สถาบนัอุดมศึกษากบัคณะทาํงานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื1อกาํหนดและเลือกประเดน็
การพฒันาระบบราชการ/ผลการปฏิบติัราชการ/การพฒันาบริการสาธารณะที1เห็นวา่เหมาะสมที1จะ
นาํมาดาํเนินการในปีงบประมาณที1ดาํเนินการ โดยประเดน็การพฒันาระบบราชการ/ผลการปฏิบติั
ราชการ/การพฒันาบริการสาธารณะที1เลือกดาํเนินการควรเป็นประเด็นที1เกี1ยวขอ้งกบัภารกิจหลกั 
(Core Function) ของหน่วยงานหรือเรื1องที1มีผลกระทบกบัประชาชนโดยตรง และตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับหรือมีฉนัทามติ 

ขั.นตอนที1 3      สถาบนัอุดมศึกษาและคณะทาํงานภาคประชาชนร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย  ตวัชี.วดั  วิธีการวดัผล  
และระบบการจดัเก็บขอ้มูลตามประเด็นการพฒันาระบบราชการ/ผลการปฏิบติัราชการ/การพฒันา
บริการสาธารณะที1เลือกมาดาํเนินการในขั.นตอนที1 2 
 

ขั.นตอนที1 4 1. สถาบนัอุดมศึกษาและคณะทาํงานภาคประชาชน  ร่วมกนัวางระบบการติดตามความกา้วหน้า
หรือระบบในการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน 

2. สถาบนัอุดมศึกษาและคณะทาํงานภาคประชาชนร่วมกนัติดตาม  ตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นการพฒันาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพฒันาบริการ
สาธารณะที1เลือก  ให้เป็นไปตามระบบที1วางไวแ้ละเสนอต่อผูบ้ริหารของส่วนราชการอย่าง
สมํ1าเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

ขั.นตอนที1 5       สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํรายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามประเด็นการพฒันาระบบราชการ/ผล
การปฏิบติัราชการ/การพฒันาบริการสาธารณะที1เลือก และเผยแพร่ใหป้ระชาชนผูที้1เกี1ยวขอ้งและผูมี้
ส่วนไดเ้สียรับทราบผา่นกระบวนการ หรือกลไกที1ส่วนราชการจดัใหมี้ขึ.นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินการ  :                     

        คณะวทิยาการจดัการมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ โดยมีคณะกรรมการประจาํคณะจะเป็นผูติ้ดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ (7.6.1.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  ก.พ.ร. 

7.6.1 ระดบั ผา่น ระดบั  1 1 คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.6.1 ระดบั  อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

ผา่น ระดบั  1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 



 232 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ ก.พ.ร. การบรรลุเป้าหมาย 

                          1    คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
        คณะวทิยาการจดัการมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ โดยคณะกรรมการประจาํคณะจะเป็นผูติ้ดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ แต่ยงัไม่ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั.งหมด 
 

แนวทางการพฒันา  : 

        คณะวทิยาการจดัการ จะมีการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมมากขึ.น 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.6.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.6.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจาํคณะ 

 

 

ตัวบ่งชี'ที� 7.7   :    ร้อยละของอาจารย์ประจําที�ได้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพ ในระดับชาต ิ

                               หรือนานาชาติ                              

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

ร้อยละ  0.10 – ร้อยละ  0.99 ร้อยละ  1.00  – ร้อยละ  1.99 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ 2 

 

ผลการดําเนินการ   :                  

คณะวทิยาการจดัการไม่มีอาจารยที์1ไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพ ในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ                              
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.7 ร้อยละ ร้อยละ 0 0 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.7    ร้อยละ  ร้อยละ 0.5  ร้อยละ 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               0  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดอ่อน  : 

คณะวทิยาการจดัการไม่มีอาจารยที์1ไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพ ในระดบัชาติ  
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการ จะสนบัสนุนและส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในการไดรั้บรางวลัผลงาน
ทางวชิาการหรือวชิาชีพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ                              
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.7 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
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ตัวบ่งชี'ที� 7.8   :    มีการนําระบบบริหารความเสี�ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีการแต่งตั.งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี1ยง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ

ตวัแทนที1รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงานโดย
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี1ยง 

2. มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัที1ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลว
หรือลดโอกาสที1จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยั
เสี1ยง 

3. มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี1ยง โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติั
การในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเสี1ยง
และดาํเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเสี1ยงที1จะเกิดขึ.นอยา่งเป็นรูปธรรม 

4. มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี1ยง 
5. มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี1ยง ตลอดจนมีการกาํหนดแนวทางและ

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี1ยงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร
สูงสุดของสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 - 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินการ  : 

  ในปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั    ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี.  
   1.  มีการแต่งตั.งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี1ยง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ตวัแทนที1รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงานโดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี1ยง (7.8.1.1) 
    2.  มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัที1ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือ
ลดโอกาสที1จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสําคญัของปัจจยัเสี1ยง โดยคณะได้
จดัทาํเป็นรูปเล่มรายงานการควบคุมภายใน คณะวทิยาการจดัการ (7.8.2.1) 
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   3.  มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี1ยง โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติั
การในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเสี1ยงและดาํเนินการ
แกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเสี1ยงที1จะเกิดขึ.นอยา่งเป็นรูปธรรม คณะไดจ้ดัทาํแผนบริหารความเสี1ยงและ
แนวทางแก้ไขไวใ้นรายงานควบคุมภายใน อยู่ในแบบ ปม. (7.8.3.1) และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยัแจกใหอ้าจารยทุ์กคนไดรั้บทราบเพื1อสร้างความรู้ความเขา้ใจในดา้นการบริหารความเสี1ยง
และดาํเนินการ เช่น การเขียนขออนุมติัจดัโครงการ  การเบิกจ่ายในการซื.อวสัดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ (7.8.3.2) 
  4.  มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี1ยง ทุกกิจกรรม โครงการที1ไดด้าํเนินการไปแลว้นั.น
คณะไดร้ายงานไวใ้นเล่มรายงานการควบคุมภายใน ในแบบ ปม. และแบบ ปย. 3 (7.8.4.1) 
 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.8 ระดบั ผา่น ระดบั 4 2 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.8 ระดบั  ระดบั 4  ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง  : 

   คณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัที1ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลว
หรือลดโอกาสที1จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสําคญัของปัจจยัเสี1ยง และได้
จดัทาํรายงานการควบคุมภายใน  
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะฯจะมีการวางแผนบริหารความเสี1ยงและควบคุมภายในใหค้รบทุกขั.นตอน 
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รายการหลกัฐานแสดง  : 7.8 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.8.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี1ยง 
7.8.2.1,7.8.3.1,7.8.4.1 รายงานการควบคุมภายใน 

7.8.3.2 ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการเบิกจ่ายต่าง ๆ  

 

ตัวบ่งชี'ที� 7.9   :  ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี'และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ

บุคคล 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั 
3. มีการกาํหนดตวับ่งชี.และเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสถาบนั 
4. มีการจดัทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนด

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ที1เกี1ยวขอ้งกบัหน่วยงานโดยเชื1อมโยงกบั
เป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

5. มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือ
เทียบเท่า 

6. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี.และเป้าหมายตามคาํรับรองของ
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี. และเป้าหมายตามคาํรับรอง 
8. มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเชื1อมโยงกบัระบบการสร้าง

แรงจูงใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 - 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
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ผลการดําเนินการ  : 

คณะวทิยาการจดัการ มีผลการดาํเนินงาน ถึงระดบั 8 ดงันี.  
1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในคณะโดยคณะไดก้าํหนดไว้

ในคาํรับรองปฏิบติัราชการปี 2551  (7.9.1.1) 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ (7.9.2.1) 
3. มีการกาํหนดตวับ่งชี.และเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของคณะ(7.9.3.1) 
4. มีการจดัทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนด

เป้าประสงค ์
ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ที1เกี1ยวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ชื1อมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็น
ยทุธศาสตร์ของคณะ(7.9.4.1) 

5. มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือ 
เทียบเท่า (7.9.5.1) 

6. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี.และเป้าหมายตามคาํรับรองของ
ผูบ้ริหาร 

ระดบัต่าง ๆ  (7.9.6.1) 
7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี. และเป้าหมายตามคาํรับรอง  (7.9.7.1) 
8. มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเชื1อมโยงกบัระบบการสร้าง 

แรงจูงใจ โดยคณะมีโครงการพาอาจารยไ์ปศึกษาดูงานทั.งในและต่างประเทศ  (7.9.8.1) 
                                                                              

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

7.9 ระดบั ผา่น ระดบั 8 3   คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 
ตวับ่งชี' หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.9 ระดบั  ระดบั 7 ผา่น ระดบั 8 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  : 

   คณะวทิยาการจดัการมีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ มีการกาํหนดตวับ่งชี. และเป้าหมาย
ตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของคณะ  มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี. และเป้าหมาย
ตามคาํรับรองของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี. และเป้าหมายตามคาํ
รับรองและมีการนําผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเชื1อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ 
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัจะดาํเนินการดา้นนี.อยา่งต่อเนื1อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.9.1.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.2.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.3.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.4.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.5.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.6.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.7.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานการจดัทาํหลกัสูตรโลจิสติกส์และธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 7  
 

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน
เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหารจดัการและสามารถ
ผลกัดนัสถาบนัใหแ้ข่งขนัไดใ้น
ระดบัสากล  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของ
สถาบนั 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 1 - - บรรลุเป้าหมาย 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื1อพฒันาและธาํรง
รักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.4.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที1เขา้ร่วม
ประชุมวชิาการหรือนาํเสนอผลงาน
วชิาการทั.งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

7.4.2 ร้อยละของบุคลากรประจาํสาย
สนบัสนุนที1ไดรั้บการพฒันาความรู้ 
และทกัษะในวชิาชีพทั.งในประเทศ
และต่างประเทศ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

7.4.3 ระดบัคุณภาพของแผนพฒันา
บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา  

- - 5 บรรลุเป้าหมาย 

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื1อการ
บริหาร  การเรียนการสอน และการ
วจิยั   

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด คะแนน การบรรลุ
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สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

เป้าหมาย 

7.5.1 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
ระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้น
นกัศึกษา  บุคลากร  และหลกัสูตร
และการเงิน  

- - N/A N/A 

7.6 ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.6.1 ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติั
ราชการ  
 
 

- - 1 บรรลุเป้าหมาย 

7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที1ไดรั้บ
รางวลัผลงานทางวชิาการหรือ
วชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

0 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.8 มีการนาํระบบบริหารความเสี1ยงมา
ใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.9 ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอด
ตวับ่งชี.และเป้าหมายของระดบั
องคก์รสู่ระดบับุคคล 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี�ย 2.00 3.00 2.00  
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องค์ประกอบที�  8   การเงนิและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี'ที�  8.1   :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ 

                             งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินที1สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
3. มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที1ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและ

วเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั. ง 
5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั1นคงขององคก์รอยา่งต่อเนื1อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ที1 ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที์1สถาบนักาํหนด 
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 - 6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  : 

1.  คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที1 มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสถาบนัเพื1อให้เป็นไปตามเป้าหมาย  (8.1.1.1) โดยเชิญคณะกรรมการบริหารคณะ
ประชุมเพื1อชี. แจงและวางแผนการจดัทาํคาํของบประมาณ ทั.งนี. มอบให้แต่ละโปรแกรมวิชารับผิดชอบ
ในการพิจารณา เขียนคาํของบประมาณของโปรแกรมวชิา  (8.1.1.2)  
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2. คณะฯ มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช้
เงินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได ้โดยโครงการต่างๆที1จะจดัตอ้งมีการขออนุมติัที1ชดัเจน
รวมถึงตอ้งมีรายละเอียดของการใชจ่้ายงบและเมื1อมีการจดัโครงการไปแลว้จะตอ้งส่งรายงานต่อคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย (8.1.2.1) และทุกครั. งที1มีการเบิกจ่ายจะมีกรรมการในการตรวจรับก่อนเบิกจ่าย 
(8.1.2.2) 

3. มีการจดัทาํระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ในรูปของเอกสารมีสมุดตดัยอดงบประมาณ 
(8.1.3.1) และสมุดคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (8.1.3.2) และมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการตดัยอด
รายรับรายจ่าย โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Excel (8.1.3.3) ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและ
วเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
 4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ คณะฯ มีการสรุปรายงานทางการเงินเป็นราย
ไตรมาส คือ 1 ปี รายงาน 4 ครั. ง  (8.1.4.1)  
 5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั1นคงขององค์กรอย่างต่อเนื1อง คณะวิทยาการจดัการไดน้าํขอ้มูลทางการเงินมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายไตรมาส (8.1.5.1) และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินและความมั1งคงขององค์กร
อยา่งต่อเนื1อง โดยคณะใหแ้ต่ละโปรแกรมวชิารายงานผลการจดักิจกรรมและงบประมาณการใชจ่้าย เพื1อ
เป็นแนวทางในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณในปีต่อไป (8.1.5.2) 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที1 ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที1สถาบนักาํหนด  ในส่วนของคณะฯ มีการแต่งตั.งกรรมการตรวจรับทุกครั. ง
เพื1อใหเ้ป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลงัและทาํใหมี้ระบบการควบคุมภายในที1เขม้แข็งในระดบั
คณะ  (8.1.6.1) และทางมหาวิทยาลยัไดมี้การจดัตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ที1 
ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑที์1สถาบนักาํหนด (8.1.6.2) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

8.1 ระดบั ผา่น ระดบั 6  2 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1 ระดบั ระดบั 4  ระดบั 4 ผา่น ระดบั 6 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                             2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง :  
 คณะวิทยาการจดัการมีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนจดัสรรงบประมาณ อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส  และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินและ
ความมั1งคงขององค์กรอย่างต่อเนื1อง โดยคณะฯให้แต่ละโปรแกรมวิชารายงานผลการจดักิจกรรมและ
งบประมาณการใชจ่้าย เพื1อเป็นแนวทางในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณในปีต่อไป 

 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการจะจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินและงบประมาณใหช้ดัเจนและ
สะดวกต่อการใชแ้ละตรวจสอบเพื1อใหส้ามารถนาํรายงานที1ไดไ้ปใชใ้นการนาํเสนอต่อผูบ้ริหารและเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจและวางแผน การพฒันาต่อไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  8.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

8.1.1.1 เอกสารคาํขอเงินนอกงบประมาณของคณะวทิยาการจดัการ 
 ปีงบประมาณ 2551 - 2552 

8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.2.1 ตวัอยา่งคาํขออนุญาตจดัโครงการ 
8.1.2.2 ตวัอยา่งฎีกาที1มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ 
8.1.3.1 สมุดตดัยอดงบประมาณ 
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใชจ่้ายงบประมาณ 
8.1.3.3 รายงานการตดัยอดจากโปรแกรมสาํเร็จรูป Excel 
8.1.4.1  สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.1 สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.2 รายงานผลการจดักิจกรรมและงบประมาณ 
8.1.6.1 ตวัอยา่งฏีกาที1มีการเบิกจ่ายและรับ 
8.1.6.2 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยั 
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ตัวบ่งชี'ที�  8.1.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวชิาการและวชิาชีพเพื�อสังคมต่อ  

 อาจารย์ประจํา  (สมศ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี' :  ปัจจัยนําเข้า  

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 6,499 6,500 – 9,999 ≥  10,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 

        คณะวิทยาการจดัการมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  โดยได้รับเงินจาก
หน่วยงานภายนอกและไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการมนุษยส์ัมพนัธ์กบัการ
ทาํงานเป็นทีม จาํนวนเงิน 32,890 บาท โครงการการสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน บริษัท
อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั  จาํนวนเงิน 1,000 บาท   โครงการห้องสมุดนี.  พี1ให้นอ้ง ปี 2 โรงเรียนบา้น
ยางโทน  จาํนวนเงิน  89,363 บาท    โครงการห้องสมุดนี.  พี1ให้นอ้ง ปี 2 โรงเรียนบา้นหนองไผ ่ จาํนวน
เงิน 87,583  บาท  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 6 แห่ง  
จาํนวนเงิน   67,500 บาท   รวมทั.งสิ.น   278,336 บาท   (8.1.1.3.1)  
   
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.1 ปริมาณ 278,336 บาท 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1.1 ปริมาณ - 1,000 บาท 278,336 บาท บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 

 ในปัจจุบนัอาจารยใ์นคณะวิทยาการจดัการ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื1อ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ.น เช่น หน่วยงานอบต. และบริษทัเอกชนต่าง ๆ และทุนสนบัสนุน    
การทาํวิจยัเพื1อพฒันาทอ้งถิ1นมากขึ.น เป็นโอกาสดีที1จะทาํให้อาจารยข์องคณะฯ ไดอ้อกไปให้บริการ
วชิาการแก่ชุมชนมากขึ.น 
 
จุดอ่อน  : 

 อาจารยใ์นบางโปรแกรมวชิาของคณะวิทยาการจดัการยงัมีภาระการสอนในช่วงรอบระยะเวลา
ที1ผา่นมามาก  จึงไม่สามารถออกไปใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชนได ้ 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 คณะฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย ์  ขอทุนสนับสนุนจากภายนอกและภายใน
มหาวทิยาลยั  เพื1อพฒันาทอ้งถิ1น และใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมมาก 
  
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 8.1.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง งบประมาณ
ที1ใช ้

8.1.1.3.1 โครงการมนุษยส์ัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม 
โครงการการสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 
โครงการห้องสมุดนี.  พี1ใหน้อ้ง ปี 2 โรงเรียนบา้นยางโทน 
โครงการห้องสมุดนี.  พี1ใหน้อ้ง ปี 2 โรงเรียนบา้นหนองไผ ่
โครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 6 
แห่ง 

32,890 
  1,000 
89,363 
87,583 
67,500 

รวม 278,336 

 

ตัวบ่งชี'ที�  8.1.2 รายรับของสถาบันในการให้บริการวชิาการและวชิาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์

ประจํา  

 (สมศ.) 

ชนิดของตัวบ่งชี' :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 14,999 15,000 – 19,999 ≥  20,000 
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ผลการดําเนินการ  : 

        คณะวทิยาการจดัการมีโครงการที1จดัอบรมให้บุคคลภายนอกและเก็บเงินค่าลงทะเบียน รายได้
ที1หกัรายจ่ายแลว้เหลือ และนาํเขา้มหาวทิยาลยั  เช่น โครงการสัมมนา เรื1อง “มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อ
กระตุน้เศรษฐกิจปี 2551   จาํนวนเงิน  4,780 บาท   โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน 
การวิเคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้นตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ  จาํนวนเงิน 3,400 บาท โครงการ
สัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูลวิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ  จาํนวนเงิน  3,150 บาท    โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การบริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ)  
จาํนวนเงิน  3,150 บาท   โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 
35 (การนาํเสนองบการเงิน)   จาํนวนเงิน 4,900  บาท   และโครงการสัมมนา เรื1อง โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม    จาํนวนเงิน  51,300 บาท   รวม
ทั.งสิ.น 70,680 บาท  (8.1.2.3.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.2 ปริมาณ 70,680 บาท 3 คะแนน  

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1.2 ปริมาณ 7,636  บาท 5,000 บาท 70,680 บาท บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                            3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 

 คณะวทิยาการจดัการไดมี้โครงการที1จดัอบรมใหบุ้คคลภายนอกที1สามารถเก็บเงินค่าลงทะเบียน
และเป็นที1ยอมรับของสังคม คือ โครงการอบรมของผูจ้ดัทาํบญัชี ซึ1 งใน 1 ปี ตอ้งเก็บชั1วโมงบญัชีอยา่ง
นอ้ย 12  ชั1วโมง  ทาํใหโ้ปรแกรมวชิาการบญัชีสามารถจดัอบรมไดอ้ยา่งต่อเนื1องเป็นประจาํทุกปี    
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จุดอ่อน  : 

 คณะวิทยาการจดัการได้มีการจดัโครงการต่างที1จะทาํให้เกิดรายรับต่อทางมหาวิทยาลัยแต่
เนื1องจากการมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานที1ไม่แสวงหากาํไรจึงทาํให้คิดค่าบริการวิชาการในราคาที1ต ํ1า
และบางครั. งคณะวทิยาการจดัการมีงานบริการวชิาการที1เก็บค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั.งสิ.น  
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการและโปรแกรมวชิาจะตอ้งมีการจดัโครงการที1ใหบ้ริการวชิาการต่าง ๆ ที1จะ
ทาํใหเ้กิดเป็นรายรับต่อมหาวิทยาลยัใหม้ากขึ.น 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 8.1.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง รายรับหลงั
หกัรายจ่าย 

8.1.2.3.1 โครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารส่วนตาํบลใน
จงัหวดันครปฐม 
โครงการสัมมนา เรื1อง “มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและ
การบริหารดา้นตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงาน
ขอ้มูลวเิคราะห์งบการเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้
คงเหลือ (การบริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
โครงการฝึกอบรมทางวชิาการ เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ที1 35 (การนาํเสนองบการเงิน) 
 

51,300 
 

4,780 
3,400 

 
3,150 

 
3,150 

 
4,900 

รวม 70,680 
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ตัวบ่งชี'ที�  8.1.3  ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที�ใช้ในการอนุรักษ์พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 

ศิลปะ 

 และวฒันธรรมต่องบดําเนินการ (สมศ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี' :  ปัจจัยนําเข้า 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
0.01 – 0.49% ของงบดาํเนินการ 0.50 – 0.99 % ของบดาํเนินการ ≥ 1 % ของงบดาํเนินการ 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        คณะวทิยาการไดมี้การจดักิจกรรมการอนุรักษพ์ฒันา   และสร้างเสริมเอกลกัษณ์   ศิลปะ 
และวฒันธรรม รวม 20 โครงการ  เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ  โครงการอบรม
จริยธรรม สาํหรับนกัศึกษาชั.นปีที1 1  โครงการอบรม"ค่ายคุณธรรม" โ ค ร ง ก า ร ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ นิ เ ท ศ -
ทดสอบความรู้รวบยอด  โครงการวชิาการสัมพนัธ์นอ้งพี1   โครงการพฒันานักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ศาสนา กีฬาศิลปวฒันธรรม  โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
ออกไปทาํงานจริง  โครงการสานสายใย...ดวงใจแม่   (8.1.3.1) 
  

การคาํนวณ ค่าใชจ่้ายและมูลค่าที1ใชใ้นการอนุรักษพ์ฒันาของคณะ(418,280)   x 100 
   งบประมาณที1ตั.งทั.งหมด (5,500,000) 
 

เท่ากบั ร้อยละ 7.60  ของงบดาํเนินการ 
 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.3 ปริมาณ ร้อยละ 7.60 3 คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1.3 ปริมาณ ร้อยละ 1.89 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 7.60 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
จุดแข็ง : 

 คณะวทิยาการจดัการไดด้าํเนินการจดัสรรงบประมาณประจาํปีทุกปีการศึกษา และดาํเนิน
โครงการโดยมอบหมายใหแ้ต่ละโปรแกรมวชิาเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการร่วมกบัคณะวิทยาการจดัการ 
แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการควรมีโครงการดาํเนินการเกี1ยวกบัการอนุรักษพ์ฒันา และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรมใหม้ากขึ.นกวา่เดิม  
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  8.1.3   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.1.3.3.1 รายชื1อโครงการต่าง ๆ ดงันี.  

รหัสโครงการ ชื�อโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลอื 

ควจ.3306 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ภาคปกติ 20,000 20,000 0 

ควจ.3307 ปฐมนิเทศนกัศึกษา 20,000 20,000 0 

ควจ.3315 ปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม 5,500 5,500 0 

ควจ.3321 ปฐมนิเทศนกัศึกษาสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 6,000 6,000 0 

ควจ.3325 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 6,500 6,500 0 

ควจ.1410 อบรมจริยธรรม สาํหรับนกัศึกษาชั.นปีที1 1 15,000 15,000 0 

ควจ.1413 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ภาคปกติ 20,000 20,000 0 

ควจ.1416 อบรม"ค่ายคุณธรรม" 13,000 13,000 0 

ควจ.1429 ปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม 5,000 3,000 2,000 

ควจ.1430 ปัจฉิมนิเทศนิเทศ-ทดสอกความรู้รวบยอด 8,500 5,000 3,500 

ควจ.1434 วชิาการสัมพนัธ์นอ้งพี1 8,000 8,000 0 

ควจ.1442 
พฒันานกัศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา กีฬา
ศิลปวฒันธรรม 54,000 54,000 0 

ควจ.1446 
การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับการบริหารงานทรัพยากร
มนุษย ์ 20,875 20,875 0 
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รหสัโครงการ ชื1อโครงการ งบประมาณ ใชไ้ป คงเหลือ 

ควจ.1449 การพฒันาบุคลิกภาพ 30,000 30,000 0 

ควจ.1456 
อบรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนออกไป
ทาํงานจริง 78,300 78,300 0 

ควจ.1460 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา  6,500 6,500 0 

ควจ.1464 ประกวด DJ.Junior Contest 33,600 33,600 0 

ควจ.1472 สานสายใย...ดวงใจแม่ 15,115 15,115 0 

ควจ.1475 การพฒันาบุคลิกภาพ 26,990 26,990 0 

ควจ.1476 ประกวดภาพถ่ายเพื1อประชาสัมพนัธ์ 30,900 30,900 0 

  423,780 418,280 5,500 
 

ตัวบ่งชี'ที�  8.1.4 สินทรัพย์ถาวรต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทยีบเท่า) (สมศ.) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี' :  ปัจจัยนําเข้า 

  

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 64,999 65,000 – 99,999 ≥  100,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        N/A  มหาวทิยาลยัเป็นผูด้าํเนินการ 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.4  N/A N/A 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1.4 N/A  N/A N/A N/A 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

N/A N/A 
 

จุดแข็ง/จุดอ่อน  : 
N/A 

 

แนวทางการพฒันา  : 

N/A 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  8.1.4  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
  

 

ตัวบ่งชี'ที� 8.1.5  ค่าใช้จ่ายทั'งหมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทยีบเท่า) (สมศ.)  

 
ชนิดของตัวบ่งชี' :  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี'  : 

 ค่าใชจ่้ายที1สถาบนัอุดมศึกษาสาํหรับใชใ้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีต่อหวั  จาํแนกตาม
กลุ่มสาขา ค่าใชจ่้ายทั.งหมด  หมายถึง  งบหมวดเงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุ  ค่า
สาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน  และค่าเสื1อมราคา  ทั.งนี. ใหคิ้ดตามปีงบประมาณ 
 เกณฑป์กติของค่าใชจ่้ายทั.งหมดต่อจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

1. วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
แพทยศาสตร์     = 395,208  บาทต่อคน  
เภสัชศาสตร์      = 127,152  บาทต่อคน 
ทนัตแพทยศาสตร์     = 327,426  บาทต่อคน 
พยาบาลศาสตร์     = 102,880  บาทต่อคน 
เทคนิคการแพทย/์สาธารณสุขศาสตร์/สหเวชศาสตร์ = 119,905  บาทต่อคน 

2. วทิยาศาสตร์กายภาพ  66,338 บาทต่อคน 
3. วศิวกรรมศาสตร์  70,312  บาทต่อคน 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์  71,394  บาทต่อคน 
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5. เกษตรศาสตร์  109,910  บาทต่อคน 
6. บริหารธุรกิจฯ  62,532  บาทต่อคน 
7. ครุศาสตร์  90,610  บาทต่อคน 
8. สังคมศาสตร์  45,457  บาทต่อคน 
 

คํานวณมาจาก  :   
 

ค่าใชจ่้ายทั.งหมดในปีงบประมาณนั.น 
 

จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า ในปีงบประมาณนั.น 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥  +10% หรือ ≤  - 10%  
ของเกณฑ์ 

5 – 9.99% และ -5 – (-9.99)% 
ของเกณฑ์ 

(-4.99) – 4.99%  
ของเกณฑ์ 

 

ผลการดําเนินการ  : 

คณะวทิยาการจดัการไดด้าํเนินการจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายทั.งหมดในปีงบประมาณ  
2551 – 2552  เอกสารสรุปการใชง้บประมาณคณะวทิยาการจดัการ (8.1.5.3.1) และจาํนวนนกัศึกษาเตม็
เวลาเทียบเท่า ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษาประจาํปีการศึกษา 2551  (8.1.5.3.2)  ตารางหาค่า FTES 
มาตรฐานของคณะวทิยาการจดัการ (8.1.5.3.3)   
 
การคาํนวณ  

 ค่าใชจ่้ายตดัยอด         2173246.6+2569395.6 
จาํนวนนกัศึกษา (เตม็เวลาเทียบเท่า)       5,037.46 

=   941.475 เปรียบเทียบกบั 62,532 บาทตามเกณฑ ์(สมศ.)    
=   941.475x100 
            62,532 

= ร้อยละ 1.506 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.5 ปริมาณ ร้อยละ 1.506 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 
8.1.5 ปริมาณ ร้อยละ 1.37 ±≥ 10% 

หรือ  
≤  - 10% 

ของเกณฑ ์

ร้อยละ 1.506 บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง: 

 คณะวทิยาการจดัการไดด้าํเนินการจดัสรรงบประมาณการดาํเนินงานตามโปรแกรมวชิา    ให้
ตรงต่อความตอ้งการของนกัศึกษาทุกชั.นปี  โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั  
 
แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการไดด้าํเนินการจดังบประมาณใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา
เตม็เวลาเทียบเท่า ในปีงบประมาณ 2551 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 8.1.5  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.1.5.3.1 เอกสารสรุปการใชง้บประมาณคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.5.3.2 ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าประจาํปี 2551 
8.1.5.3.3  ตารางการหาค่า FTES มาตรฐานของคณะ 
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ตัวบ่งชี'ที� 8.1.6  ร้อยละของเงินเหลอืจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการ (สมศ.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี' :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 4% ของงบดาํเนินการ +5 - 9 % หรือ > 15% 
ของงบดาํเนินการ 

+ 10 -15 %  ของงบดาํเนินการ 

 

ผลการดําเนินการ  : 

        คณะวทิยาการจดัการไดรั้บการจดัสรรงบดาํเนินการ 5,500,000 บาท โดยไดน้าํไปจดัสรรใน
ดา้นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยคณะวทิยากรจดัการไดน้าํงบ
ดาํเนินใชไ้ป  4,742,642.2  บาท คิดเป็นร้อยละ 86.23   ซึ1 งมีงบประมาณคงเหลือ  757,357.80 บาท   คิด
เป็นร้อยละ 13.77  ของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาํเนินการ งบดาํเนินการในปีการศึกษา 2550 (8.1.6.3.1)            
การคาํนวณ  

งบประมาณคงเหลือ                           757,357.80 
       งบดาํเนินการ                               5,500,000 
=  ร้อยละ 13.77 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.6 ปริมาณ ร้อยละ 13.77 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1.6 ปริมาณ ร้อยละ 19.88 +5 - 9 % 
หรือ  

> 15% ของ
งบดาํเนินการ 

ร้อยละ 13.77 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 
 คณะวทิยาการจดัการไดด้าํเนินการจดัสรรงบ โดยไดน้าํจดัสรรในดา้นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย  
ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค อยา่งพอเพียง ซึ1 งสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะวทิยากร
จดัการ 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการควรเพิ1มปริมาณโครงการใหมี้จาํนวนมากขึ.น เพื1อจะไดจ้ดัสรร
งบดาํเนินการ ใหมี้ร้อยละของเงินคงเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาํเนินการตํ1าที1สุด  เพื1อบ่งบอกเสถียรภาพ
ทางการเงินและศกัยภาพดา้นทรัพยากรการเงิน 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 8.1.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.1.6.3.1 สรุปงบคณะวทิยาการจดัการ ปีงบประมาณ  

 

 

ตัวบ่งชี'ที� 8.1.7 งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารย์ทั'งในประเทศ และต่างประเทศต่ออาจารย์

ประจํา (สมศ.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี' :  ปัจจัยนําเข้า 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 6,499 6,500 – 9,999 ≥ 10,000 
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ผลการดําเนินการ  : 

คณะวทิยาการจดัการ มีงบประมาณสาํหรับการพฒันาคณาจารยท์ั.งในประเทศ และต่างประเทศ
ต่ออาจารยป์ระจาํเท่ากบั 14,712.39 บาทต่อคน  (8.1.7.3.1) 
 
การคาํนวณ  

 
งบประมาณประจาํปี  2551-2552  หมวดค่าจา้งและพฒันาบุคลากร (600,000+268,031.10)   บาท  

จาํนวนอาจารย ์(59 คน) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.7 ปริมาณ 14,712.39 บาท 3 คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1.7 ปริมาณ 14,365.8 บาท 6,500 บาท 14,712.39 บาท บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง: 
 คณะวทิยาการจดัการ มีการจดัสรรงบประมาณสาํหรับพฒันาอาจารยอ์ยา่งเพียงพอ โดยถือวา่
การพฒันาอาจารยเ์ป็นสิ1งสาํคญัสาํหรับการผลิตบณัฑิตที1มีคุณภาพ 
 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะวทิยาการจดัการ จะดาํเนินการพฒันาอาจารยใ์หศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาเอก  ตามแผน
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ และส่งเสริมอาจารยใ์หท้าํผลงาน  เอกสาร ตาํรา และส่งเสริมให้มีการทาํวจิยัเพื1อ
พฒันาทอ้งถิ1นและงานวิจยัในชั.นเรียนอยา่งต่อเนื1องเพิ1มขึ.นทุกปี 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 8.1.7 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.1.7.3.1 สมุดตดัยอดงบประมาณ   

 

ตัวบ่งชี'ที� 8.1.8 ค่าใช้จ่ายทั'งหมดที�ใช้ในระบบห้องสมุด  คอมพวิเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ

นักศึกษา (สมศ.) 

ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 3,999 4,000 – 5,999 ≥  6,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        N/A มหาวทิยาลยัเป็นผูด้าํเนินการ 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สมศ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สมศ. 

8.1.8  N/A N/A 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2549 

เป้าหมาย 

2550 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2550 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1.8 ปริมาณ N/A N/A N/A N/A 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 คะแนน N/A 
 

จุดแข็ง/จุดอ่อน  : 
N/A 

แนวทางการพฒันา  : 
N/A 



 258 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 8.1.8  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
  
  

 

 

ตัวบ่งชี'ที�  8.2   :   มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกนั 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของสถาบนั 
2. มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของสถาบนั 
3. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื1นในสถาบนั 
4. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื1นภายนอกสถาบนั 
5. มีผลการประหยดังบประมาณที1เกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอื1น 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ  : 

1. คณะวทิยาการจดัการมีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของคณะฯ 
โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารคณะ เป็นผูดู้แล (8.2.1.1) 

2. โดยมีผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของคณะ เช่น การปรับปรุงห้องพกั
อาจารยเ์พื1อรองรับอาจารยที์1เพิ1มขึ.นอีกหลายโปรแกรม และมีการประชุมชี.แจง้เกี1ยวกบัการวเิคราะห์
ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของอาคารบญัชีและโลจิสติกส์  จากเอกสารบนัทึกรายงานการประชุม
คณะฯ ครั. งที1 4/2551 (8.2.2.1) 
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3. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื1นในมหาวทิยาลยั โดยหอ้งเรียนส่วนมาก จะ
เป็นห้องเรียนรวม ซึ1 งจะใชร่้วมกนั (8.2.3.1) 

4. มีผลการประหยดังบประมาณที1เกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอื1น เช่น การซ่อม
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ประปา และอื1น ๆ ของคณะวทิยาการจดัการ จะใหเ้จา้หนา้ที1ส่วนกลางของ
มหาวทิยาลยัมาซ่อมบาํรุงให ้โดยไม่ไดจ้า้งผูรั้บเหมาจากภายนอกมาซ่อมบาํรุง (8.2.4.1) 
 
ตารางที1 8.2.1  ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของคณะฯ 

ทรัพยากรของคณะ อตัราการใช ้ ความพอเพียง/ 
ความตอ้งการ 

แผนการแกปั้ญหา 

1. หอ้งปฏิบติัการวทิยโุทรทศัน ์ 20 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
2. หอ้งปฏิบติัการ วารสารศาสตร์ (628) 18 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
3. หอ้งปฏิบติัการเงิน-การธนาคาร (631) 24 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
4. หอ้งปฏิบติัการบญัชี (625) 15 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
5. หอ้งประชุม 626 18 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
6. หอ้งประชุม 613 40 -45 ชั1วโมง/

สปัดาห์ 
พอเพียง - 

7. หอประชุม A3 42 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง ใชห้อ้งประชุมอื1นๆ  
ในมหาวทิยาลยั 

 
ทรัพยากรของคณะ อตัราการใช ้ ความพอเพียง/ 

ความตอ้งการ 
แผนการแกปั้ญหา 

8. คอมพิวเตอร์สาํหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

1 เครื1อง : 3 คน ไม่พอเพียง ใชค้อมพิวเตอร์ 
ในหอ้งประชุมชั.นล่าง  
ซึ1งมีการรองรับเพิ1มขึ.น 

อีก  5 เครื1อง 
9. Printer สาํหรับอาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

1 เครื1อง : 2 คน ไม่พอเพียง ใช ้Printer ร่วมกนั ในหอ้ง
ประชุมชั.นล่าง 

10.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 623 40 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ใหส้มบูรณ์ 11.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 624 40 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง 

12.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 633 40 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง 
13.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 634 40 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

8.2 ระดบั ผา่น ระดบั 4 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.2 ระดบั ระดบั 5 มีการ
ดาํเนินการ

ครบ 4 ขอ้แรก 

ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการยงัไม่มีการดาํเนินการจดัทาํแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงาน 

อื1นภายนอกสถาบนั ทาํใหไ้ม่มีผลการประหยดังบประมาณที1เกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงาน
อื1น 
 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการควรมีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื1นภายนอกสถาบนั 
เพื1อนาํไปสู่การพฒันาให้มีผลการประหยดังบประมาณที1เกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอื1น
ได ้
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 8.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.2.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งผูบ้ริหารคณะวทิยาการจดัการ 
8.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจดัการ  

ครั. งที1 4/2551 
8.2.3.1 ตารางการใชห้อ้งเรียนรวม 
8.2.4.1 แบบฟอร์มการขอใชบ้ริการจากศูนยค์อมพิวเตอร์และฝ่ายอาคารสถานที1  
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 8   
 

ตวับ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน
เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร  การ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงิน 
และงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

8.1.1 ค่าใชจ่้ายและมูลค่าของสถาบนัในการ
บริการวชิาการและวชิาชีพเพื1อสงัคมต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

8.1.2 รายรับของสถาบนัในการใหบ้ริการ
วชิาการและวิชาชีพในนามสถาบนัต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

8.1.3 ร้อยละของค่าใชจ่้ายและมูลค่าที1ใชใ้นการ
อนุรักษพ์ฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปะและวฒันธรรมต่องบดาํเนินการ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

8.1.4 สินทรัพยถ์าวรต่อจาํนวนนกัศึกษา  
(เตม็เวลาเทียบเท่า)  

- N/A - N/A 

8.1.5 ค่าใชจ่้ายทั.งหมดต่อจาํนวนนกัศึกษา  
(เตม็เวลาเทียบเท่า)  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

8.1.6 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาํเนินการ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

8.1.7 งบประมาณสาํหรับการพฒันาคณาจารย์
ทั.งในประเทศ และต่างประเทศตอ่อาจารย์
ประจาํ  

- 3 - บรรลุเป้าหมาย 

8.1.8 ค่าใชจ่้ายทั.งหมดที1ใชใ้นระบบหอ้งสมุด  
คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศต่อ
นกัศึกษา  

- N/A - N/A 

8.2 มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอก
สถาบนัร่วมกนั  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี�ย 2.50 3   
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องค์ประกอบที�  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี'ที�  9.1   : มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการ 

 บริหารการศึกษา (สกอ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :    กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที1เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของ

สถาบนั 
2. มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื1องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั

นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั.งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

3. มีการกาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งชี.  และเกณฑ์คุณภาพที1สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื1นๆ  ที1เกี1ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดาํเนินงานด้านการประกนัคุณภาพที1ครบถ้วน ทั.งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื1องเป็นประจาํ  (อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัรวมปีที1มีการ
ติดตาม) 

5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที1สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนั

ระดบับุคคลภาควชิา  คณะ และสถาบนั 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั.ง

ภายในและภายนอกสถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 
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ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2551  คณะฯ มีผลงานผา่นระดบั  7    คือ  
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที1เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของ 

คณะฯ โดยมีการแต่งตั.งกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ (9.1.1.1) และคณะฯ 
(9.1.1.2) ตลอดจนมีการจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัฯ (9.1.1.3) และคณะฯ (9.1.1.4) 

2. มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื1องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั 
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของคณะวิทยาการจดัการ  ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั.งภายในและ
ภายนอกสถาบนัโดยมีการกาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพไวใ้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(9.1.2.1)และคณะฯ  (9.1.2.2) 

3. มีการกาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งชี.  และเกณฑคุ์ณภาพที1สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื1นๆ  ที1เกี1ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยมีการจดัทาํคู่มือ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ (9.1.3.1) และคณะฯ  (9.1.3.2) 

4. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพที1ครบถว้น ทั.งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื1องเป็นประจาํ  ( อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัรวมปีที1มีการติดตาม ) โดย
มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจดัการพร้อมทั.งมีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพอยา่งต่อเนื1องตั.งแต่ปี 2548 – 2550 (9.1.4.1 - 9.1.4.4) 

5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพที1เป็นจุดอ่อนในปี 2548 และ ปี 2549 มาพฒันาการประกนั 
คุณภาพอยา่งต่อเนื1องจนถึงปี 2550 (9.1.5.1 - 9.1.5.4) 

6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที1สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนั 
ระดบับุคคล โปรแกรมวชิา คณะฯ และมหาวทิยาลยัฯ โดยมีการจดัทาํhttp//:www.npru.ac.th  (9.1.6.1) 

7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั.ง 
ภายในและภายนอกสถาบนั โดยมีระบบการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันี.  

1)  มีการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของโปรแกรมวชิาต่างๆ   โดย  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัฯ (9.1.7.1) 

2) มีการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของคณะวทิยาการจดัการ โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัฯที1ประกอบดว้ยกรรมการจากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั (9.1.7.2) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

9.1 ระดบั ผา่น ระดบั 7  3 คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

9.1 ระดบั ระดบั 7 ระดบั 5  ผา่น ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 

 คณะวทิยาการจดัการมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งเหมาะสม โดย
มีการแต่งตั.งกรรมการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัฯ และคณะฯ มีการจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพ
ของมหาวทิยาลยัฯ และคณะฯ  มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื1องการประกนัคุณภาพ มีการ
กาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งชี.  และเกณฑคุ์ณภาพที1สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื1นๆ  
ที1เกี1ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพที1
ครบถว้น ทั.งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื1องเป็นประจาํ  มี
การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  มีการนาํจุดอ่อนมาพฒันาการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื1องตลอด
จนถึงปี 2551 มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที1สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา มีระบบ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั.งภายในและภายนอก
สถาบนั และมีระบบการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพในระดบัต่าง ๆ อยา่งสมํ1าเสมอ  

 

แนวทางการพฒันา  : 

รักษาคุณภาพระดบัการดาํเนินการและหานวตักรรมมาตรฐานเพื1อการประกนัคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื1อง 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 9.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
9.1.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.1.2 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.1.3 คู่มือประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.1.4 คู่มือประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.2.1 ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.2.2 ยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.3.1 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.3.2 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2548 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2549 
9.1.4.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.4.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2548 
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2549 
9.1.5.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.5.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th   
9.1.7.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.7.2 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัฯ (ประกอบดว้ย

กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ฯ) 
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ตัวบ่งชี'ที�  9.2   :   มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา  

(สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :    กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีระบบใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 
3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ

นกัศึกษา 
5. นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมที1นกัศึกษาดาํเนินการและใน

ส่วนที1นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 
7. มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการดาํเนินงานประกนั

คุณภาพที1เกี1ยวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเนื1อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 

มีการดาํเนินการ  
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ   
4 – 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
อยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 

 
ผลการดําเนินงาน  : 

         ในปีการศึกษา 2551  คณะฯ มีผลงานผา่นระดบั  4    คือ 
1. มีระบบใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  โดยคณะวทิยาการ 

จดัการแจง้ให้อาจารยที์1ปรึกษาประจาํหมู่เรียนต่าง ๆ ให้ความรู้ และชี.แจงให้นกัศึกษาเห็นความสําคญั
ของการนาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการเรียน ใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงค ์และคุณลกัษณะบณัฑิต ซึ1 งกาํหนดไวใ้นคู่มือนกัศึกษาโปรแกรมต่างๆ ของคณะฯ (9.2.1.1 
- 9.2.1.7) 

2. มีระบบส่งเสริมให้นกัศึกษานาํความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้กบักิจกรรมนกัศึกษา 
โดย 

ให้นกัศึกษาจดักิจกรรมต่างๆ ตามวงจร PDCA เช่น โครงการจา้งนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนบัสนุนให้
นกัศึกษามีรายไดร้ะหวา่งเรียน (9.2.2.1)  
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3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั โดยใหน้กัศึกษาจดั 

กิจกรรมที1เป็นประโยชน์กบันักศึกษาและสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์และ
คุณลกัษณะบณัฑิตตามที1คณะฯ กาํหนด เช่น อบรมประกนัคุณภาพให้แก่นกัศึกษาและมีระบบการจา้ง
งานนกัศึกษาเพื1อใหมี้ส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ (9.2.3.1-9.2.3.2) เป็นตน้ 

4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการโดยให ้
นกัศึกษาจดักิจกรรมที1เป็นประโยชน์กบันกัศึกษาโดยการปรับตามวงจร PDCA เช่น นกัศึกษาไดน้าํ
หลักเกณฑ์รวมถึงแนวทางปฏิบติัที1ดีของการทาํประกันคุณภาพของนักศึกษามาใช้อาทิเช่นในทุก
โครงการที1จดัทาํขึ.นนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการทาํเล่มประกนัคุณภาพและไดมี้การทาํแบบประเมิน
แบบครบถว้นทั.ง 4 ดา้นตวัอยา่งเช่นโครงการอบรม CPD (9.2.4.1-9.2.4.5) 

5. นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั โดยคณะฯ ได้
ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมอบรมในโครงการการอบรมนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนับสนุนการประกนัคุณภาพ
ภายในสถาบนัอุดมศึกษา ตามหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จดัโดยมหาวิทยาลยั
ราชภฏักาญจนบบุรี ระหวา่งวนัที1 12 -14 ธนัวาคม 2551 (9.2.5.1) 
              

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

9.2 ระดบั ผา่น ระดบั 5   2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

9.2 ระดบั ผา่น ระดบั 4 ระดบั 5 ผา่น ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวทิยาการจดัการมีระบบใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  โดย

คณะฯจดัการแจง้ให้อาจารยที์1ปรึกษาประจาํหมู่เรียนต่าง ๆ เพื1อให้นกัศึกษาเห็นความสําคญัของการนาํ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการเรียน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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วตัถุประสงค์ และคุณลกัษณะบณัฑิต ซึ1 งกาํหนดไวใ้นคู่มือนักศึกษา มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานาํ
ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา โดยให้นกัศึกษาจดักิจกรรมต่างๆ ตามวงจร 
PDCA  พร้อมทั.งให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั โดยให้นกัศึกษาจดั
กิจกรรมที1เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 

 

แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการควรเสนอแนะให้นกัศึกษามีการสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายใน
สถาบนัและระหว่างสถาบนัพร้อมทั.งมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที1
นกัศึกษาดาํเนินการและในส่วนที1นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนัและมีการนาํ
ผลการประเมินไปพฒันากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดาํเนินงานประกนัคุณภาพที1เกี1ยวขอ้งกบั
นกัศึกษาอยา่งต่อเนื1อง 
 
 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  9.2    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.2.1.1 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การจดัการทั1วไป)  
9.2.1.2 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การตลาด)  
9.2.1.3 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)  
9.2.1.4 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบญัชี)  
9.2.1.5 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  
9.2.1.6 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
9.2.1.7 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
9.2.2.1 โครงการจา้งนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
9.2.3.1 โครงการจา้งนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
9.2.3.2 อบรมประกนัคุณภาพนกัศึกษาและชี.แจงหลกัสูตร 
9.2.4.1 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
9.2.4.2 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น

ตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
9.2.4.3 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์งบ

การเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
9.2.4.4 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ

บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
9.2.4.5 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบการเงิน 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.2.5.1 วฒิุบตัรนางสาวนฤมล วงศส์ม นกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
โครงการการอบรมนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา ตามหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

 

 

ตัวบ่งชี'ที�  9.3   :   ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี'   :    ผลผลิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ และ
สถาบนัอยา่งต่อเนื1อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ
สถาบนั 

3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้งและ
สาธารณชนภายในเวลาที1กาํหนด 

4. มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื1อง 
5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพที1หน่วยงานพฒันาขึ.น หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัที1ดี 

เพื1อการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื1นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 

มีการดาํเนินการ  
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ  
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
          ในปีการศึกษา 2551 คณะฯ มีผลการดาํเนินงาน ระดบั 4  คือ 

1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ อยา่ง 
ต่อเนื1อง โดยการจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา (9.3.1.1 - 9.3.1.2) และรายงานการประเมิน
ตนเองตั.งแต่ปี 2548 – 2551  ( 9.3.1.3-  9.3.1.6) 
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2.  มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ 
มหาวิทยาลยัฯ กบัเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. โดยจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ( 9.3.2.1- 
9.3.2.2)   และ รายงานการประเมินตนเองตั.งแต่ปี  2548  –  2551 ( 9.3.2.3 - 9.3.2.6) 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที1 เ กี1 ยวข้องและ
สาธารณชน 

ภายในเวลาที1กาํหนด  โดยคณะฯไดจ้ดัส่งรายงานการประเมินตนเองให้กบัมหาวิทยาลยัฯ เพื1อรับการ
ประเมินจากผูป้ระเมินภายนอกอยา่งสมํ1าเสมอ ( 9.3.3.1)   

4. มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื1อง โดย 
การนาํจุดอ่อนของผลการประเมินในปีก่อนมาปรับปรุงการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัอยา่งต่อเนื1อง คือผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 มีขอ้เสนอแนะให้มีการเพิ1มการดาํเนินการดา้นการวิจยั 
คณะฯ ไดด้าํเนินการสนบัสนุนให้อาจารยท์าํวิจยัมากขึ.นและมีการดาํเนินการจดัตั.งหน่วยวิจยั (9.3.4.1- 
9.3.4.2)   
   

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  สกอ. 

9.3 ระดบั ผา่น ระดบั  4 3  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

9.3 ระดบั ผา่น ระดบั 4 ระดบั 4 ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 

 คณะวทิยาการจดัการมีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัคณะอยา่งต่อเนื1อง ไดมี้การปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน  ให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ
พฒันาการของมหาวทิยาลยัฯ กบัเกณฑม์าตรฐานของสกอ. โดยจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา
ตั.งแต่ปี 2548 – 2551 และรายงานการประเมินตนเองตั.งแต่ปี 2548 – 2551   มีการรายงานผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาที1กาํหนด  เพื1อรับการ
ประเมินจากผูป้ระเมินภายนอกอย่างสมํ1 าเสมอและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื1อง  
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แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการควรจะสร้างนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพที1หน่วยงานพฒันาขึ.น หรือ
มีการจดัทาํแนวปฏิบติัที1ดี เพื1อการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื1นๆต่อไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  9.3    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
9.3.1.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
9.3.1.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.2.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
9.3.2.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.4.2 ประกาศทุนวจิยัและการจดัตั.งหน่วยวจิยั คณะวทิยาการจดัการ 
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ตัวบ่งชี'ที� 9.3.1 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน สมศ.  (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี'  :  ผลผลติ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  ระดบั 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผลประเมิน 

รอบที1 2  
ของ สมศ.  

ระดบัสถาบนั 
อยูใ่นช่วง  

1.00 – 1.50 

ผลประเมิน 
รอบที1 2  

ของ สมศ.  
ระดบัสถาบนั 

อยูใ่นช่วง  
1.51 – 2.50 

ผลประเมิน 
รอบที1 2  

ของ สมศ.  
ระดบัสถาบนั 

อยูใ่นช่วง  
2.51 – 3.50 

ผลประเมิน 
รอบที1 2  

ของ สมศ. 
ระดบัสถาบนั 

อยูใ่นช่วง  
3.51 – 4.50 

ผลประเมิน 
รอบที1 2  

ของ สมศ.  
ระดบัสถาบนั 

อยูใ่นช่วง  
4.51 – 5.00 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

       ในปีงบประมาณ 2550  คณะฯไดรั้บการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสมศ.
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที1 2  คณะฯมีผลการตรวจประเมินเท่ากบั  3.72  
เกณฑก์ารประเมินระดบั  4  คะแนน  (9.3.1.4.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี'ของ  ก.พ.ร. 

9.3.1 ระดบั 3.72  4  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที�กาํหนด  : 

ตัวบ่งชี' หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2550 

เป้าหมาย 

2551 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

9.3.1 ระดบั N/A ระดบั 4 4  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี' ของ ก.พ.ร. การบรรลุเป้าหมาย 

                                  4  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 

คณะฯ ไดรั้บการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสมศ.ในปีงบประมาณ 2550  
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบที1 2  คณะฯมีผลการตรวจประเมินเท่ากบั  3.72  
เกณฑก์ารประเมินระดบั  4  คะแนน 

 

แนวทางการพฒันา  : 

 คณะฯ ควรจะพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหไ้ดร้ะดบัที1ดีขึ.นตามเกณฑก์ารประเมิน สม
ศ.  (ก.พ.ร.) 
 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 9.3.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.3.1.4.1 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที� 9  

ตัวบ่งชี' รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนนเตม็ 

3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

9.1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที1เป็นส่วนหนึ1ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา  

3   - - บรรลุเป้าหมาย 

9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้
และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษา 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

9.3.1 ระดบัคุณภาพของสถาบนัจากผล
การประเมิน สมศ.  

- - 4 บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี�ย 2.67 - 4.00  
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สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพฒันา 

 
จากการรายงานผลการดาํเนินงานการประเมินผลตนเอง รวมทั.งการวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน 

และแนวทางพฒันาปรับปรุงของคณะวิทยาการจดัการ ตามตวับ่งชี. ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ใน
หวัขอ้นี. เป็นการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ      และแต่ละมาตรฐาน
การอุดมศึกษา รวมทั.งสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อน เพื1อคุณภาพการศึกษาที1ดียิ1งขึ.น   การ
จดัการแผนการพฒันา และการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานระยะสั.น  ระยะยาวในอนาคต  ดงันี.  
 
ตารางสรุปการประเมินตามองคป์ระกอบและตวับ่งชี.  

ตวับ่งชี' เป้าหมาย คะแนนประเมนิ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

 สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

1.1   ระดบั 5 ระดบั 7 3     
1.2   85 % 95.24 3     

คะแนนเฉลี1ย   3.00     
2.1   ระดบั 5 ระดบั 6 2     

 2.1.1  75 %   44.73 1   

 2.1.2  15 %   19.79 1   
 2.1.3  -   N/A N/A   
 2.1.4  90 %   ร้อยละ 100 3   

2.2   ระดบั 5 ระดบั 6 2     
 2.2.1  ≥ 3.5   4.22 3   
  2.2.2 ระดบั 5     ผา่นระดบั 

5 
3 

2.3   ระดบั 4 ระดบั 3 1     
2.4   -10%  - 

+ 10% 
ร้อยละ  
-15.18 

1     

2.5   ป.เอก 
>20% 
และ 

ป.ตรี < 5% 
 
 
 

ป.เอก 
17.19 

ป.ตรี   3.13  

1     
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ตวับ่งชี' 

เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

  2.5.1 ≥ 20%     ร้อยละ 
17.19 

4 

2.6   ศ + รศ. + ผศ. 
≥  40% 

ร้อยละ 
21.88 

1     

2.7   ระดบั 4 ระดบั 4 3     
  2.7.1 ระดบั 4     ผา่นระดบั 

2 
2 

2.8   3 ขอ้ 3 ขอ้ 2     
2.9   80 % ร้อยละ 

76.69 
2     

2.10   75 % ร้อยละ 
58.80 

1     

2.11   3.5 3.72 3     
2.12   0.016 ร้อยละ 

0 
0     

 2.12.1  1  ชิ.น   4 ชิ.น 3   
  2.12.2 1  คน     3  คน 3 

คะแนนเฉลี�ย   1.58  1.83  3.00 

3.1   ระดบั 7 ระดบั 7 2     
3.2   ระดบั 4 ระดบั 7 3     

 3.2.1  ≥  60 %   ร้อยละ 
100 

3   

คะแนนเฉลี1ย   2.50  3.00   

4.1   มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 

6 ขอ้ 3     

4.2   มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 

3  ขอ้ 2     
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ตวับ่งชี' 

เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

4.3   5,000  บาท 9,333.05 
บาท 

1     

 4.3.1  2,000 บาท   3,146.61  
บาท 

1   

 4.3.2  3,000 บาท   6,186.44  
บาท 

1   

 4.3.3  20%   ร้อยละ 
22.03 

1   

 4.3.4  20%   ร้อยละ 
27.12 

3   

4.4   5  % 11.86% 1     
 4.4.1  10 %   ร้อยละ 

11.86 
1   

คะแนนเฉลี1ย   1.75  1.4  0 
5.1   ระดบั 5 ระดบั 7 3     

 5.1.1  ระดบั 3   ระดบั 5 3   
 5.1.2  ระดบั 3   ระดบั 5 3   

5.2   25 % 48.44 %  3     
5.3   35  % ร้อยละ 

42.19 
3     

5.4   85 % 85.07% 3     
5.5   ≥ 2 แหล่ง 2 แหล่ง 1     

คะแนนเฉลี1ย   2.60  3.00   

6.1   ระดบั 3 ระดบั 4 3     
 6.1.1  15 %   0.60 0   
  6.1.2 25 %     ร้อยละ 

23.44 
2 

  6.1.3 40 %     ร้อยละ 100 5 
คะแนนเฉลี1ย   3.00  0  3.5 
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ตวับ่งชี' 

เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

7.1   มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 

5 ขอ้ 3     

7.2   ระดบั 3 ระดบั 3 2     
7.3   ระดบั 2 ระดบั  2 1     
7.4   มีการ

ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
3 ขอ้แรก 

ระดบั 5 3     

 7.4.1  ≥  50 %   ร้อยละ 
92.19   

3   

 7.4.2  ≥ 70 %   ร้อยละ 100 3   
  7.4.3 ≥ 80 %     ร้อยละ 

92.86   
5 

7.5   มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
2 ขอ้แรก 

ระดบั 2 2     

  7.5.1 -     N/A N/A 
7.6   มีการ

ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2     

  7.6.1 -     ระดบั 1 1 
7.7   0.5 % 0 0     
7.8   มีการ

ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2     

 

 

 

 

 



 279 

ตวับ่งชี' 

เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

7.9   มีการ
ดาํเนินการ 
7 ขอ้แรก 

ระดบั 8 3     

คะแนนเฉลี1ย   2.00  3.00  2.00 
8.1   มีการ

ดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

ระดบั 6 2     

 8.1.1  1,000  บาท   278,336 3   
 8.1.2  5,000  บาท   70,680 3   
 8.1.3  0.50 %   ร้อยละ 

7.60 
3   

 8.1.4  -   N/A N/A   
 8.1.5  ±≥ 10% 

หรือ 
≤  - 10% 

ของเกณฑ ์

  ร้อยละ 
1.506 

3   

 8.1.6  +5-9% 
หรือ >15% 

ของงบ 
ดาํเนินการ 

  ร้อยละ 
13.77 

3   

 8.1.7  6,500 บาท   14,712.39 3   
 8.1.8  2,000 บาท   N/A N/A   
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ตวับ่งชี' 

เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

สกอ. สมศ.  ก.พ.ร. 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

8.2   มีการ
ดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

4 ขอ้ 3     

คะแนนเฉลี1ย 2.00  2.50  3.00   

9.1   มีการ
ดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 7 3       

9.2   มีการ
ดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 5 2     

9.3   มีการ
ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ระดบั 4 3     

  9.3.1 ระดบั 4     ระดบั 4 4 

คะแนนเฉลี1ย   2.67   4.00  

คะแนนเฉลี�ยรวม   2.40  2.54 3.92 3.13 
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ตารางที1 27  ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตวับ่งชี.ของ 
สกอ.  
  

 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เป้าหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์สกอ.) 

มาตรฐานที� 1 
    ตวับ่งชี. ที1 2.9 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 99.27 3 

    ตวับ่งชี. ที1 2.10 ร้อยละ 75  ร้อยละ 79.67 2 
    ตวับ่งชี. ที1 2.11 3.5 N/A N/A 
    ตวับ่งชี. ที1 2.12 ร้อยละ 0.016 ร้อยละ 0.089 3 

เฉลี�ยคะแนน 
มาตรฐานที� 1 

  4 

มาตรฐานที� 2 ก 
    ตวับ่งชี. ที1 1.1 

ระดบั 5 ระดบั 7 3 

    ตวับ่งชี. ที1 1.2 85 % 94.30 3 
    ตวับ่งชี. ที1 2.7 ระดบั 4 ระดบั 4 3 
    ตวับ่งชี. ที1 7.1 มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
ระดบั 4 2 

    ตวับ่งชี. ที1 7.2 ระดบั 3 ระดบั 3 2 
    ตวับ่งชี. ที1 7.4 มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 
ระดบั 4 2 

    ตวับ่งชี. ที1 7.5    มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 2 ขอ้แรก 

ระดบั 1 1 

    ตวับ่งชี. ที1 7.6 มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

ระดบั 3 2 

    ตวับ่งชี. ที1 7.7 0.5 % 0 0 
    ตวับ่งชี. ที1 7.8 มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้แรก 
ระดบั 2 1 

    ตวับ่งชี. ที1 7.9 มีการดาํเนินการ 
7 ขอ้แรก 

ระดบั 8 3 

    ตวับ่งชี. ที1 8.1 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

ระดบั 4 1 

    ตวับ่งชี. ที1 8.2 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

 

4 ขอ้ 3 
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 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เป้าหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์สกอ.) 

    ตวับ่งชี. ที1 9.1 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 7 3   

    ตวับ่งชี. ที1 9.2 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2 

    ตวับ่งชี. ที1 9.3 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ระดบั 4 3 

เฉลี�ยคะแนน 
มาตรฐานที� 2 ก 

  2.00 

มาตรฐานที� 2 ข 
    ตวับ่งชี. ที1 2.1 

ระดบั 5 ระดบั 6 3 

    ตวับ่งชี. ที1 2.2 ระดบั 5 ระดบั 5 2 
    ตวับ่งชี. ที1 2.3 ระดบั 4 ระดบั 3 1 
    ตวับ่งชี. ที1 2.4 -10%  - 

+ 10% 
ร้อยละ 133.52 1 

    ตวับ่งชี. ที1 2.5 ป.เอก 
>20% 

และป.ตรี < 5% 

ป.เอก 20 
ป.ตรี   4.44 

2 

    ตวับ่งชี. ที1 2.6 ศ + รศ. + ผศ. ≥  40% ร้อยละ 26.67 1 
    ตวับ่งชี. ที1 2.8 3 ขอ้ 3 ขอ้ 1 
    ตวับ่งชี. ที1 3.1 ระดบั 7 - 2 
    ตวับ่งชี. ที1 3.2 ระดบั 4 - 3 
    ตวับ่งชี. ที1 4.1 มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
5 ขอ้ 3 

    ตวับ่งชี. ที1 4.3 5,000  บาท 6,931.90 บาท 1 
    ตวับ่งชี. ที1 4.4 5  % 0 0 
    ตวับ่งชี. ที1 5.1 ระดบั 5 ระดบั 4 3 
    ตวับ่งชี. ที1 5.2 25 % 30.95 3 
    ตวับ่งชี. ที1 5.3 35  % ร้อยละ 41.86 3 
    ตวับ่งชี. ที1 5.4 85 % N/A N/A 
    ตวับ่งชี. ที1 5.5 ≥ 2 แหล่ง 

 
1 แหล่ง 1 
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 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 
เป้าหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์สกอ.) 
    ตวับ่งชี. ที1 6.1 ระดบั 3 ระดบั 4 3 

เฉลี�ยคะแนน 
มาตรฐานที� 2 ข 

 
 
 
 

 1.94 

มาตรฐานที� 3 
    ตวับ่งชี. ที1 4.2 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

1 ขอ้ 1 

    ตวับ่งชี. ที1 7.3     ระดบั 2 ระดบั  2 0 

เฉลี�ยคะแนน 
มาตรฐานที� 3 

  0.50 

เฉลี�ยคะแนนรวม 
ทุกตัวบ่งชี'ของ 
ทุกมาตรฐาน 

  1.85 
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ตารางที1 28  ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแขง็ จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพฒันา เป้าหมาย และ             
                      แผนการพฒันา  คณะวทิยาการจดัการ จาํแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสั'น/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

มาตรฐานที� 1  มาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพบณัฑิต 

4 อาจารย์ในคณะฯยงัไม่ได้
เขียนเอกสารตําราเพื1อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมาก
นัก  เนื1องจากเป็นอาจารย์
ใหม่ อายงุานยงัไม่ครบ 5 ปี 
ยงัไม่สามารถขอผลงานได ้
 
 
 

1 ปี ค ณ ะ ฯ  มี น โ ย บ า ย
สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนขอผลงานทางวชิาการ 

มาตรฐานที� 2 ก  มาตรฐาน 
ดา้นการบริหารจดัการ 
การอุดมศึกษา 

2 คณะวทิยาการจดัการได้
ดาํเนินการครบทุกตวับ่งชี.
และตามเกณฑม์าตรฐาน
ระดบั 7 โดยร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี.
ของการปฏิบติังานที1
กาํหนด คิดเป็นร้อยละ 
94.30   

1 ปี ควรมีการดาํเนินการตาม
แผนใหค้รบถว้นทุก
กิจกรรมตามที1ไดก้าํหนด
ไวใ้นแผนปฏิบติัการของ
แต่ละโปรแกรมวชิา อนั
จะส่งผลใหง้านประกนั
คุณภาพของคณะบรรลุ
เป้าหมาย 

      :   ก   มาตรฐานดา้น 
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

2.00 คณะวิทยาการจัดการได้
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจําปีทุกปี
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ดํ า เ นิ น
โครงการโดยมอบหมายให้
แต่ละโปรแกรมวิชาเป็น
ผู ้ด ํา เนินการร่วมกับคณะ
หรือตามโครงการของแต่
ละโปรแกรมวชิา 
 
 
 
 
 

1 ปี ค ณ ะ ฯ  จ ะ มุ่ ง เ น้ น ก า ร
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจําปีทุกปีการศึกษา 
และดาํเนินโครงการ 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสั'น/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

มาตรฐานที� 2 ข  มาตรฐาน 
ดา้นการบริหารจดัการ 
การอุดมศึกษา 
      :  ข   มาตรฐานดา้น 
พนัธกิจของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

1.94 ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
สนับสนุนให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การให้บริการวิชาการแก่
สังคมมากยิ1งขึ.นไปทุก ๆ ปี 
อยา่งต่อเนื1อง 

1 ปี แผน ระ ยะ สั. นจัดอ ยู่ ใ น
กิจกรรมและโครงการแต่
ละปีและแผนระยะยาวจดั
อ ยู่ ใ น แ ผ น ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลัย แ ล ะ แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ค ณ ะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
โปรแกรมวชิาต่าง ๆ 
  

มาตรฐานที� 3  มาตรฐาน 
ดา้นการสร้างและพฒันา 
สังคมฐานความรู้ และสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 

0.5 -  คณะวทิยาการจดัการ มี
ระบบบริหารจดัการที1เนน้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยดั คล่องตวั โปร่งใส
และตรวจสอบได ้ 

-  ทาํงานตามแผนงานและ
แผนปฏิบติัการที1วางไว ้  มุ่ง
ที1จะเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้  

1 ปี คณะวทิยาการจดัการ ควร
พฒันาโดยเปิดโลกกวา้ง
ใหแ้ก่อาจารยแ์ละ
บุคลากร เพื1อกระตุน้ให้
เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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ตารางที1 29     ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ   เฉพาะตวับ่งชี.ของ สกอ.    
 ประเภทสถาบนัเนน้ผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม 
 

มุมมองด้านการบริหารจดัการ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย 

   

ตวับ่งชี. ที1 2.2 ระดบั 5 ระดบั 5 2 

ตวับ่งชี. ที1 2.3 ระดบั 4 ระดบั 3 1 

ตวับ่งชี. ที1 2.4 -10%  - + 10% ร้อยละ 133.52 1 

ตวับ่งชี. ที1 2.9 ร้อยละ 80  ร้อยละ 99.27 3 

ตวับ่งชี. ที1 2.10 ร้อยละ 75  ร้อยละ 79.67 2 

ตวับ่งชี. ที1 2.11 3.5 N/A N/A 

ตวับ่งชี. ที1 2.12 ร้อยละ 0.016 ร้อยละ 0.089 3 

ตวับ่งชี. ที1 3.1 ระดบั 7 - 2 

ตวับ่งชี. ที1 3.2 ระดบั 4 - 3 

ตวับ่งชี. ที1 5.1 ระดบั 5 ระดบั 4 3 

ตวับ่งชี. ที1 5.2 25 % 30.95 3 

ตวับ่งชี. ที1 5.3 35  % ร้อยละ 41.86 3 

ตวับ่งชี. ที1 5.4 85 % N/A N/A 

ตวับ่งชี. ที1 5.5 ≥ 2 แหล่ง 1 แหล่ง 1 

ตวับ่งชี. ที1 7.6 มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

ระดบั 3 2 

ตวับ่งชี. ที1 9.2 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2 

เฉลี�ยคะแนนด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  2.29 

2. ด้านกระบวนการภายใน    
ตวับ่งชี. ที1 1.1 ระดบั 5 ระดบั 7 3 

ตวับ่งชี. ที1 1.2 85 % 94.30 3 

ตวับ่งชี. ที1 2.1 ระดบั 5 ระดบั 6 3 

ตวับ่งชี. ที1 6.1 ระดบั 3 ระดบั 4 3 

ตวับ่งชี. ที1 7.1 มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย3 ขอ้ 

 
 
 

ระดบั 4 2 
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มุมมองด้านการบริหารจดัการ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งชี. ที1 7.2 ระดบั 3 ระดบั 3 2 

ตวับ่งชี. ที1 7.8 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ระดบั 2 1 

ตวับ่งชี. ที1 7.9 มีการดาํเนินการ 
7 ขอ้แรก 

ระดบั 8 3 

ตวับ่งชี. ที1 9.1 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 7 3   

ตวับ่งชี. ที1 9.3 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2   

เฉลี�ยคะแนนด้านกระบวนการ
ภายใน 

  2.5 

3. ด้านการเงนิ    
ตวับ่งชี. ที1 4.3 5,000  บาท 6,931.90 บาท 1 

ตวับ่งชี. ที1 8.1 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

ระดบั 4 1 

ตวับ่งชี. ที1 8.2 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

4 ขอ้ 3 

เฉลี�ยคะแนนด้านการเงนิ   1.67 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ

นวตักรรม 
   

ตวับ่งชี. ที1 2.5 ป.เอก 
>20% 

และป.ตรี < 5% 

ป.เอก 20 
ป.ตรี   4.44 

2 

ตวับ่งชี. ที1 2.6 ศ + รศ. + ผศ. ≥  40% ร้อยละ 26.67 1 

ตวับ่งชี. ที1 2.7 ระดบั 4 ระดบั 4 3 

ตวับ่งชี. ที1 2.8 3 ขอ้ 3 ขอ้ 1 

ตวับ่งชี. ที1 4.1 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 
3 ขอ้ 

5 ขอ้ 3 

ตวับ่งชี. ที1 4.2 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 
3 ขอ้ 

1 ขอ้ 1 

ตวับ่งชี. ที1 4.4 5  % 0 0 

ตวับ่งชี. ที1 7.3 
 
 

ระดบั 2 
 
 
 
 

ระดบั  2 0 
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มุมมองด้านการบริหารจดัการ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งชี. ที1 7.4 มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2 

ตวับ่งชี. ที1 7.5 0.5 % 0 0 

ตวับ่งชี. ที1 7.7 0.5 % 0 0 

เฉลี�ยคะแนนด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวตักรรม 

  1.18 

 

 

สรุปผลการประเมนิ จุดแขง็ จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพฒันา เป้าหมาย และแผนการพฒันา 
 

คณะวิทยาการจดัการ  สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพฒันา  รวมทั.ง
กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานระยะสั. น ระยะยาวในอนาคต  และกาํหนดแผนการพฒันาคณะฯ ใน
อนาคตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จาํแนกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และ จาํแนกตามแต่ละ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ดงันี.  
 
ตารางที1 30 ตารางสรุปผลการประเมิน  จุดแขง็  จุดอ่อน  แนวทางปรับปรุงพฒันา  เป้าหมาย และ

แผนการพฒันา คณะวทิยาการจดัการจาํแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ   เฉพาะตวับ่งชี.ของ 
สกอ. 

 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมนิ 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสั'น/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที� 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค ์ 
และแผนการดาํเนินการ 

3 คณะวทิยาการจดัการได้
ดาํเนินการครบทุกตวับ่งชี.
และตามเกณฑม์าตรฐาน
ระดบั 7 โดยร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี.
ของการปฏิบติังานที1
กาํหนด คิดเป็นร้อยละ 
94.30   

คณะ
วทิยาการ
จดัการจะ
ดาํเนินการให้
ครบทุกตวั
บ่งชี.และตาม
เกณฑ์
มาตรฐานให้
ดียิ1งขึ.น 
 

ควรมีการดาํเนินการ
ตามแผนใหค้รบถว้น
ทุกกิจกรรมตามที1ได้
กาํหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการของแต่
ละโปรแกรมวชิา อนัจะ
ส่งผลใหง้านประกนั
คุณภาพของคณะบรรลุ
เป้าหมาย 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมนิ 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสั'น/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที� 2  การเรียน 

การสอน     

2.00 อาจารย์ในคณะฯยงัไม่ได้
เขียนเอกสารตําราเพื1อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมาก
นัก  เนื1องจากเป็นอาจารย์
ใหม่ อายงุานยงัไม่ครบ 5 ปี 
ยงัไม่สามารถขอผลงานได ้
 
 

1 ปี ค ณ ะ ฯ  มี น โ ย บ า ย
สนับสนุนให้อาจารย์
ทุกคนขอผลงานทาง
วชิาการ 

องค์ประกอบที� 3  กิจกรรม 

การพฒันานกัศึกษา 

2.5 คณะวทิยาการจดัการไดรั้บ
ความร่วมมือจากโปรแกรม
วชิาในการจดักิจกรรมเพื1อ
พฒันานกัศึกษาใหมี้
คุณลกัษณะบณัฑิตที1พึง
ประสงคต์ามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาอยา่ง
ต่อเนื1องทุกปีและไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนใน
การจดักิจกรรมจาก
มหาวทิยาลยั 

 
 

 ค ว ร มี ก า ร นํา ผ ล ก า ร
ประเมินการจดักิจกรรม
มาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกิจกรรม
โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลายมากขึ.นในปี
ต่อไป 

องค์ประกอบที� 4  การวจิยั 1.25 คณะวทิยาการจดัการมี
แหล่งใหบ้ริการทางวชิาการ
และวชิาชีพที1ไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ เพียง 1 แห่งและ
เป็นการดาํเนินการร่วม  
และมีอาจารยไ์ดเ้ขา้ไปเป็น
กรรมการในลกัษณะนี.ของ
มหาวทิยาลยั 
 
 
 

5 ปี พฒันาแหล่งใหบ้ริการ
ทางวชิาการและวชิาชีพ
ที1ไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติ 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมนิ 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสั'น/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที� 5 การบริการ 

วชิาการแก่สงัคม 

2.50 ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
สนับสนุนให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การให้บริการวิชาการแก่
สังคมมากยิ1งขึ.นไปทุก ๆ ปี 
อยา่งต่อเนื1อง 

1 ปี แผนระยะสั. นจัดอยู่ใน
กิจกรรมและโครงการ
แต่ละปีและแผนระยะ
ยาวจัดอยู่ในแผนของ
มหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการและ
โปรแกรมวชิาต่าง ๆ 
  

องค์ประกอบที� 6  การทาํนุ 

บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

3.0 คณะวทิยาการจดัการมี
โครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ ์พฒันาและสร้าง
เสริมเอกลกัษณ์  ศิลปะและ
วฒันธรรมนอ้ย จาํนวน
อาจารยน์อ้ย แต่มีจาํนวน
นกัศึกษามาก ทาํใหก้ารจดั
กิจกรรมไม่ครอบคลุม 
 

1 ปี คณะวิทยาการจัดการมี
การดาํเนินการเพิ1มและ
แบ่งกลุ่มกิจกรรมให้
สอดคล้องกับปริมาณ
นกัศึกษาที1มีจาํนวนมาก 

องค์ประกอบที� 7 การบริหาร 

และการจดัการ 

1.44 คณะวทิยาการจดัการ มี
ระบบบริหารจดัการที1เนน้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยดั คล่องตวั โปร่งใส
และตรวจสอบได ้ ทาํงาน
ตามแผนงานและ
แผนปฏิบติัการที1วางไว ้  มุ่ง
ที1จะเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ มีระบบการจดัการ
ความรู้ และมุ่งพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนใหมี้ศกัยภาพทาง
วชิาการ  มีทกัษะในการ
ปฏิบติังาน และมีวฒันธรรม
การเรียนรู้ 

 

1 ปี คณะวทิยาการจดัการ 
ควรพฒันาโดยเปิดโลก
กวา้งใหแ้ก่อาจารยแ์ละ
บุคลากร 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมนิ 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสั'น/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที� 8  การเงิน 

และงบประมาณ 

2.00 คณะวิทยาการจัดการได้
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจําปีทุกปี
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ดํ า เ นิ น
โครงการโดยมอบหมายให้
แต่ละโปรแกรมวิชาเป็น
ผู ้ด ํา เนินการร่วมกับคณะ
หรือตามโครงการของแต่
ละโปรแกรมวชิา 

1 ปี คณะฯ จะมุ่ง เน้นการ
จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจาํปีทุกปีการศึกษา 
และดาํเนินโครงการ 

องค์ประกอบที� 9  ระบบและ 

กลไกการประกนัคุณภาพ 

2.67 คณะวทิยาการจดัการมี 
- มีระบบการพัฒนาและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
-  มีการกําหนดนโยบาย
และใหค้วามสาํคญัเรื1องการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ จ า ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลยัฯ   ภายใต้
การมีส่วนร่วมจากภาคีทั. ง
ภายในและภายนอก 
-  มีการดาํเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพที1ครบถว้น 
- มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 
สร้างนวตักรรมาตรฐานเพื1อ
การประกนัคุณภาพที1ดีขึ.น 
- สร้างระบบเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเนื1อง 

1 ปี คณะวิทยาการจัดการมี
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ระบบและกลไกกา ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน โดย
ใ ห้นัก ศึ ก ษ า เ ข้า ม า มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ดาํเนินงาน 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี'ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี' ที�มา 

เป้าหมาย 

ชนิด 

ตัวบ่งชี' 

ชนิด

เกณฑ์

มาตรฐาน 

มห
าวิ

ทย
าล

ยั 

คณ
ะ/ 

โป
รแ

กร
มวิ

ชา
 

สน
.วิท

ยบ
ริก

าร
 

สน
.ศิล

ปะ
 

สน
.ส่

งเส
ริม

ฯ 

ส 
นอ

. 

สถ
าบ

นัวิ
จยั

 

องค์ประกอบที�  1  ปรัชญา  ปณธิาน  

วตัถุประสงค์  และแผนดาํเนินการ 
          

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน  ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันา 
กลยุทธ์  แผนดาํเนินงานและมี
การกาํหนดตวับ่งชี. เพื1อวดั
ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน
ตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ  

สกอ. ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 กระบวน 
การ 

ระดบั 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตวับ่งชี.ของการปฏิบติังาน
ที1กาํหนด 

สกอ. 85 % 85 % 85% ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที�  2  การเรียนการสอน           
2.1 มีระบบและกลไกการพฒันา

และบริหารหลกัสูตร  
สกอ. ระดบั 5 

 
ระดบั 5 - - ระ 

ดบั  
5 

- - กระบวน 
การ 

ระดบั 

 2.1.1   ร้อยละของบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรีที1
ไดง้านทาํตรงสาขาที1
สาํเร็จการศึกษา  

สมศ. 75 % 
 

75 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 2.1.2   ร้อยละของบทความ
จากวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทที1ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจาํนวน
วิทยานิพนธ์ปริญญา
โททั.งหมด  

สมศ. 15 % 15 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 2.1.3 ร้อยละของบทความ
จากวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกที1ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจาํนวน
วิทยานิพนธ์ปริญญา
เอก  ทั.งหมด  

สมศ. - - - - - - - ผลผลิต ปริมาณ 

 2.1.4 ร้อยละของหลกัสูตร
ที1ไดม้าตรฐานต่อ
หลกัสูตรทั.งหมด 

สมศ. 90 % 90 % - - 90% - - ผลผลิต ปริมาณ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี' ที�มา 

เป้าหมาย 

ชนิด 

ตัวบ่งชี' 

ชนิด

เกณฑ์

มาตรฐาน 

มห
าวิ

ทย
าล

ยั 

คณ
ะ/ 

โป
รแ

กร
มวิ

ชา
 

สน
.วิท

ยบ
ริก

าร
 

สน
.ศิล

ปะ
 

สน
.ส่

งเส
ริม

ฯ 

สน
อ. 

สถ
าบ

นัวิ
จยั

 

2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที1เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั  

สกอ. ระดบั 5 ระดบั 5 - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 

 2.2.1 ระดบัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของ
อาจารยแ์ละสิ1ง
สนบัสนุนการสอน
ของอาจารย ์และสิ1ง
สนบัสนุนการเรียนรู้  

สมศ. ≥ 3.5 ≥ 3.5 - - - - - ผลผลิต ระดบั 

 2.2.2 ประสิทธิภาพของการ
เรียนรู้ที1เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  

ก.พ.ร. ระดบั  5 ระดบั 5 - - - - - ผลผลิต ระดบั 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที1
สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนซึ1 งบุคคล  
องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วน
ร่วม 

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 4 - - ระ 
ดบั 
4 

- - กระบวน
การ 

ระดบั 

2.4 จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า
ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สกอ. -10%  -  
+ 10% 

-10%  - 
+ 10%  

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

2.5 สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1มีวฒิุ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ  

สกอ. ป.เอก  
>20%  
และ  

ป.ตรี < 5% 

ป.เอก  
>20%  
และ  

ป.ตรี < 5% 

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 2.5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาํที1มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

ก.พ.ร. ≥ 20% ≥ 20% - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

2.6 สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที1ดาํรง
ตาํแหน่งอาจารย ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย ์ 

สกอ. ศ + รศ. +  
ผศ. ≥  40% 

ศ + รศ. + 
ผศ. ≥  40% 

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพของ
คณาจารย ์ 
 

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 4 - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 

 2.7.1 ระดบัความสาํเร็จของ
การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยข์อง
สถาบนัอุดมศึกษา  
 

ก.พ.ร. ระดบั 4 ระดบั 4 - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งชี' ที�มา 

เป้าหมาย 

ชนิด 

ตัวบ่งชี' 

ชนิด

เกณฑ์

มาตรฐาน 

มห
าวิ

ทย
าล

ยั 

คณ
ะ/ 

โป
รแ

กร
มวิ

ชา
 

สน
.วิท

ยบ
ริก

าร
 

สน
.ศิล

ปะ
 

สน
.ส่

งเส
ริม

ฯ 

สน
อ. 

สถ
าบ

นัวิ
จยั

 

2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้
อาจารยป์ระจาํทาํการวิจยัเพื1อ
พฒันาการเรียนการสอน 

สกอ. 3 ขอ้ 3 ขอ้ - - - - * กระบวน
การ 

ขอ้ 

2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีที1ไดง้านทาํและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี  

สกอ. 80 % 80 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีที1ไดรั้บเงินเดือน
เริ1มตน้เป็นไปตามเกณฑ ์ 

สกอ. 75 % 75 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

2.11 ระดบัความพึงพอใจของ
นายจา้ง  ผูป้ระกอบการ  และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต  
 

สกอ. 3.5 3.5 - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนั
และศิษยเ์ก่าที1สาํเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปี  ที1ผา่นมา  ที1ไดรั้บ
การประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง
ในดา้นวิชาการ  วิชาชีพ  
คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  
สุขภาพ  ศิลปะและวฒันธรรม  
และดา้นสิ1งแวดลอ้มใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ  
  

สกอ.  0.016 0.016 - - - - - ผลผลิต ปริมาณ 

 2.12.1 จาํนวน
วิทยานิพนธ์และ
งานวิชาการของ
นกัศึกษาที1ไดรั้บ
รางวลัใน
ระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี 
(ชิ.นงาน) 
 
 
 
 
 
 
 

สมศ. 4  ชิ.น 1  ชิ.น - - * - - ผลผลิต ปริมาณ 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งชี' ที�มา 

เป้าหมาย 

ชนิด 

ตัวบ่งชี' 

ชนิด

เกณฑ์

มาตรฐาน 

มห
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าล

ยั 
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.ศิล
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อ. 

สถ
าบ

นัวิ
จยั

 

 2.12.2 จาํนวนนกัศึกษา 
หรือศิษยเ์ก่าที1
ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่ง
ในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือ
รางวลัทางวิชาการ 
หรือดา้นอื1นที1
เกี1ยวขอ้งกบั
คุณภาพบณัฑิตใน
ระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ  

ก.พ.ร. 4  คน 1  คน - - - - - ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที�  3  กจิกรรมการพฒันา

นิสิตนักศึกษา 
          

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและ 
ศิษยเ์ก่า 

สกอ. ระดบั 7 ระดบั 7 - - - ระ 
ดบั 
7 

- กระบวน
การ 

ระดบั 

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา
ที1ครบถว้นและสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตที1พึง
ประสงค ์

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 4 - - - ระ 
ดบั 
4 

- กระบวน
การ 

ระดบั 

 3.2.1 ร้อยละของ
นกัศึกษาที1เขา้ร่วม
กิจกรรม/โครงการ
พฒันานกัศึกษา  
 

สมศ. ≥  60 % ≥  60 % - - - ≥  
60% 

- ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที�  4  การวจิัย           
4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกใน

การสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์ 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

4  ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 
 

- - - - อยา่ง

นอ้ย
4 ขอ้ 

กระบวน
การ 

ขอ้ 

4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้
จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

4  ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 
 
 

- - - - อยา่ง

นอ้ย
4 ขอ้ 

กระบวน
การ 

ขอ้ 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งชี' ที�มา 
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4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ 

สกอ. 20,000 บาท 5,000  บาท - - - - * ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 4.3.1 เงินสนบัสนุน
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรคข์อง
สถาบนัต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 8,000 บาท 2,000 บาท - - - - * ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 4.3.2 เงินสนบัสนุน
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนั
ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ  

สมศ. 12,000 บาท 3,000 บาท - - - - * ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 4.3.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจาํที1ไดรั้บทุน
ทาํวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคจ์าก
ภายในสถาบนัต่อ
จาํนวนอาจารย์
ประจาํ  
 

สมศ. 20% 20% - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 4.3.4 ร้อยละของอาจารย์
ประจาํที1ไดรั้บทุน
ทาํวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนั
ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ  
 

สมศ. 20 % 20% - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

4.4 ร้อยละของงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคที์1ตีพิมพเ์ผยแพร่  
ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์น
ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบตัร  
หรือนาํไปใชป้ระโยชนท์ั.งใน
ระดบัชาติและในระดบั
นานาชาติต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 
 

สกอ. 5  % 5  % - - * - * ผลผลิต ปริมาณ 
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 4.4.1 ร้อยละของงานวิจยั
และงานสร้างสรรคที์1
ตีพิมพเ์ผยแพร่ และ/
หรือนาํไปใช้
ประโยชนท์ั.งใน
ระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ  ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 20 % 10 % - - * - * ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที�  5  การบริการทางวชิาการ

แก่สังคม 
          

5.1   มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม
ตามเป้าหมายของสถาบนั 

สกอ. ระดบั 5 ระดบั 5 ระ 
ดบั 
5 

- - - ระ 
ดบั 
5 

กระบวน
การ 

ระดบั 

 5.1.1 มีการนาํความรู้
และ
ประสบการณ์จาก
การบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพมาใชใ้น
การพฒันาการ
เรียนการสอน
และการวิจยั  
 

สมศ. ระดบั 4 ระดบั 3 - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 

 5.1.2 ระดบั
ความสาํเร็จใน
การบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพตามพนัธ
กิจของสถาบนั  
 

สมศ. ระดบั 4 ระดบั 3 - - - - - ผลผลิต ระดบั 

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที1
มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม  เป็นที1
ปรึกษา  เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบนั เป็นกรรมการ
วิชาการ  กรรมการวิชาชีพ
ในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 
  

สกอ. 25 % 25 % - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 
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5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที1ตอบสนอง
ความตอ้งการพฒันาและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
สงัคม  ชุมชน  ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาํ  

สกอ. 35  % 35  % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

5.4 ร้อยละของระดบัความพงึ
พอใจของผูรั้บบริการ 

สกอ. 85 % 85 % 85% - - - - ผลผลิต ปริมาณ 

5.5 จาํนวนแหล่งใหบ้ริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที1ไดรั้บ
การยอมรับในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติ (เฉพาะ
สถาบนัที1เนน้การผลิต
บณัฑิตและพฒันาสงัคม)  
 

สกอ. ≥  4 แหล่ง ≥  2 แหล่ง ≥  1 
แหล่ง 

- - - - ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที�  6  การทาํนุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม 
          

6.1 มีระบบและกลไกในการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 3 - ระ 
ดบั 
4 
 

- - - กระบวน
การ 

ระดบั 

 6.1.1 ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมในการ
อนุรักษ ์พฒันา
และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ
และวฒันธรรม
ต่อจาํนวน
นกัศึกษาเตม็
เวลาเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

สมศ. 15 % 15 % - 15% - - - ผลผลิต ปริมาณ 
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 6.1.2 ร้อยละของ
โครงการหรือ
กิจกรรมในการ
อนุรักษ ์พฒันา 
และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ
และวฒันธรรม
ต่อจาํนวน
โครงการหรือ
กิจกรรม
นกัศึกษาทั.งหมด  

ก.พ.ร. 25 % 25 % - * - - - ผลผลิต ปริมาณ 

 6.1.3 ร้อยละเฉลี1ยของ
นกัศึกษาที1เขา้
ร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมใน
การอนุรักษ ์
พฒันา และสร้าง
เสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปะ และ
วฒันธรรมต่อ
จาํนวนนกัศึกษา
ทั.งหมด  

ก.พ.ร 40 % 40 % - * - - - กระบวน
การ 

ปริมาณ 

องค์ประกอบที�  7  การบริหารและการ

จัดการ 
          

7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารจดัการ
และสามารถผลกัดนัสถาบนั
ใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  

4 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย  

3 ขอ้ 

กระบวน
การ 

ขอ้ 

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุก
ระดบัของสถาบนั 
 

สกอ. ระดบั 4  ระดบั 3 ระดบั 3 กระบวน
การ 

ระดบั 

7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่
องคก์ารเรียนรู้ 
 

สกอ. ระดบั 2 ระดบั 2 ระดบั  2 กระบวน
การ 

ระดบั 

7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื1อ
พฒันาและธาํรงรักษาไวใ้ห้
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  
4  ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 
3 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 
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 7.4.1 ร้อยละของ
อาจารยป์ระจาํที1
เขา้ร่วมประชุม
วิชาการหรือ
นาํเสนอผลงาน
วิชาการทั.งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  

สมศ. ≥  50 % ≥  50 % - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 7.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรประจาํ
สายสนบัสนุนที1
ไดรั้บการพฒันา
ความรู้ และ
ทกัษะในวิชาชีพ
ทั.งในประเทศ
และต่างประเทศ  

สมศ. ≥ 70 % ≥ 70 % ≥  70% ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 7.4.3 ระดบัคุณภาพ
ของแผนพฒันา
บุคลากรของ
สถาบนัอุดมศึกษ
า  

ก.พ.ร. ≥ 80 % ≥ 80 % - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูล
เพื1อการบริหาร  การเรียนการ
สอน และการวิจยั   

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  
3 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
2 ขอ้แรก  

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 
2 ขอ้แรก  

ปัจจยั
นาํเขา้ 

ระดบั 

 7.5.1 ระดบั
ความสาํเร็จของ
การพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล
อุดมศึกษาดา้น
นกัศึกษา  
บุคลากร  และ
หลกัสูตรและ
การเงิน  

ก.พ.ร. ระดบั 3 - - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 

7.6 ระดบัความสาํเร็จในการเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

ผลผลิต ระดบั 
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7.8 มีการนาํระบบบริหารความ
เสี1ยงมาใชใ้นกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก  

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก  

กระบวน
การ 

ระดบั 

7.9 ระดบัความสาํเร็จของการ
ถ่ายทอดตวับ่งชี.และ
เป้าหมายของระดบัองคก์รสู่
ระดบับุคคล 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
7 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ  
7 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
7 ขอ้แรก 

ผลผลิต ระดบั 

องค์ประกอบที�  8  การเงนิและงบประมาณ       
8.1 มีระบบและกลไกในการ

จดัสรร  การวิเคราะห์
ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  

7 ขอ้  

มีการ
ดาํเนินการ 

4 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้  

กระบวน
การ 

ระดบั 

 8.1.1 ค่าใชจ่้ายและ
มูลค่าของ
สถาบนัในการ
บริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื1อ
สงัคมต่ออาจารย์
ประจาํ  
 

สมศ. 6,500 บาท 1,000  บาท 1,000 
บาท 

- - - * กระบวน
การ 

ปริมาณ 

 8.1.2 รายรับของ
สถาบนัในการ
ใหบ้ริการ
วิชาการและ
วิชาชีพในนาม
สถาบนัต่อ
อาจารยป์ระจาํ  
 

สมศ. 15,000 บาท 5,000  บาท 3,000 
บาท 

- - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 8.1.3 ร้อยละของ
ค่าใชจ่้ายและ
มูลค่าที1ใชใ้นการ
อนุรักษพ์ฒันา
และสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะ
และวฒันธรรม
ต่องบดาํเนินการ 
 
 
  

สมศ. 0.50 % 0.50 % - * - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 
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 8.1.4 สินทรัพยถ์าวร
ต่อจาํนวน
นกัศึกษา  
(เตม็เวลา
เทียบเท่า)  

สมศ. 30,000 บาท - - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 8.1.5 ค่าใชจ่้ายทั.งหมด
ต่อจาํนวน
นกัศึกษา  
(เตม็เวลา
เทียบเท่า)  

สมศ. ±≥ 10% 
หรือ  
≤  - 10% 

ของเกณฑ ์

±≥ 10% 
หรือ  
≤  - 10% 

ของเกณฑ ์

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 8.1.6 ร้อยละของเงิน
เหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาํเนินการ  

สมศ. +5-9%  
หรือ >15% 

ของงบ 
ดาํเนินการ 

+5-9%  
หรือ >15% 

ของงบ 
ดาํเนินการ 

+5-9%  
หรือ >15%  

ของงบดาํเนินการ 

กระบวน
การ 

ปริมาณ 

 8.1.7 งบประมาณ
สาํหรับการ
พฒันาคณาจารย์
ทั.งในประเทศ 
และต่างประเทศ
ต่ออาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 6,500 บาท 6,500 บาท - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 8.1.8 ค่าใชจ่้ายทั.งหมด
ที1ใชใ้นระบบ
หอ้งสมุด  
คอมพวิเตอร์ 
และศูนย์
สารสนเทศต่อ
นกัศึกษา  

สมศ. 2,000 บาท - 2,000 
บาท 

- - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

8.2 มีการใชท้รัพยากรภายใน
และภายนอกสถาบนัร่วมกนั  

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

 

มีการดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 

องค์ประกอบที�  9  ระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพ 
      

9.1 มีระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพภายในที1เป็น
ส่วนหนึ1งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  
 
 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
5 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ  
5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
5 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งชี' ที�มา 

เป้าหมาย 

ชนิด 

ตัวบ่งชี' 

ชนิด

เกณฑ์

มาตรฐาน 

มห
าวิ

ทย
าล

ยั 

คณ
ะ/ 

โป
รแ

กร
มวิ

ชา
 

สน
.วิท

ยบ
ริก

าร
 

สน
.ศิล

ปะ
 

สน
.ส่

งเส
ริม

ฯ 

สน
อ. 

สถ
าบ

นัวิ
จยั

 

9.2 มีระบบและกลไกการให้
ความรู้และทกัษะดา้นการ
ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ   
5 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ   
5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ   
5 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ผลผลิต ระดบั 

 9.3.1 ระดบัคุณภาพ
ของสถาบนัจาก
ผลการประเมิน 
สมศ.  

ก.พ.ร. ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 4 ผลผลิต ระดบั 
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รายการหลกัฐาน 
 

รายการหลกัฐานแสดงองค์ประกอบที� 1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 1.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.1.1.1 
 

1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
1.1.1.5 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการพฒันายทุธศาสตร์ การสร้างจุดเนน้ของคณะ
และโปรแกรมวชิา 
คู่มือนกัศึกษา 
(ร่าง) รายงานประจาํปี 2551 ของคณะวทิยาการจดัการ 
Web Site คณะวทิยาการจดัการ 
คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551  

1.1.2.1 
 

1.1.2.2 
1.1.2.3 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการพฒันายทุธศาสตร์ การสร้างจุดเนน้ของคณะ
และโปรแกรมวชิา 
แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2551-2555 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั. งที1 3/2551 

1.1.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํงบประมาณ 2551 
1.1.3.2 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551 หนา้ 11 
1.1.4.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํงบประมาณ 2551 
1.1.4.2 รายงานประจาํปี 2551 
1.1.4.3 คู่มืองบประมาณ 
1.1.4.4 รายงานผลการใชง้บประมาณ 
1.1.5.1 

 
1.1.5.2 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํงบประมาณ 
2551(รอบ 6 เดือน) และ (รอบ 12  เดือน) 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจดัการ ครั. งที1 3/ 2551 

1.1.6.1 
 

1.1.6.2 
1.1.6.3 
1.1.6.4 

การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนกลยทุธ์ของคณะฯ กบัแผน 
กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปีฉบบัที1  2  พ.ศ. 2551 – 2565 
แผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ.2551 – 2555 
แผนยทุธศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2551 – 2555 

1.1.7.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2550 เปรียบเทียบกบัคาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 1.2   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.2.3.1 รายงานประจาํปี (ปฏิทินกิจกรรม) 
1.2.3.2 ตวัอยา่งโครงการ/กิจกรรมแต่ละโปรแกรมวชิา 

 

 

 

องค์ประกอบที� 2  การเรียนการสอน     

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.1 

 
 
 
 
 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.1.1.1 
2.1.1.2 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื1องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื1องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.2.4 
2.1.2.5 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  

2.1.3.1  
2.1.3.2  

 
2.1.3.3  

คาํสั1งมรน.ที1 643/2548 แต่งตั.งคณะกรรมการโครงการพฒันาหลกัสูตรคณะวทิยาการจดัการ 
คาํสั1งมรน.ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการโลจิสติกส์   
คาํสั1งมรน.ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา 
สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2.1.4.1 ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 2550-2551 
2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.5.4 
2.1.5.5 

เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สภาวชิาชีพบญัชี) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง) 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.1.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.1.1.1.1 เอกสารรายงานภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
ปีการศึกษา 2550-2551 

 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  2.1.2  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.1.2.1.1 ปัจจยัจาํแนกระดบัผลิตภณัฑ์ของผลิตภณัฑใ์นโครงการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถิ1น 
2.1.2.1.2 พฤติกรรมและการตดัสินใจซื.ออาหารเสริมสาํหรับพืชของชาวนา  อาํเภอสามโคก  จงัหวดั

ปทุมธานี 
2.1.2.1.3 การศึกษาปัจจยัการตลาดที1มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื.อรถยนต ์  กระบะบรรทุกส่วน

บุคคลมือสองของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี 
2.1.2.1.4 แบบมีส่วนร่วมของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาภาคตะวนัออก  ที1

มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ที1มาใชบ้ริการ 
2.1.2.1.5 ปัจจยัการบริหารที1มีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานสาธารณสุขในจงัหวดัสมุทรสาคร 
2.1.2.1.6 พฤติกรรมและการตดัสินใจใชบ้ตัรเอทีเอม็ ของลูกคา้ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  สาขาสุพรรณบุรี 
 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  2.1.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

  
 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.1.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.1.4.3.1 
2.1.4.3.2  
2.1.4.3.3 
2.1.4.3.4 
2.1.4.3.5 
2.1.4.3.6 

เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สภาวชิาชีพบญัชี) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตังบ่งชี'ที� 2.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.2.1.1 คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2551 
2.2.2.1 
2.2.2.2 

เอกสารประกอบการประชุมอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  ครั. งที1 5/2551  
แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการ 

2.2.3.1 
2.2.3.2 

แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551   
รายงานการใชง้บประมาณ ปีงบประมาณ 2551  

2.2.4.1 
 

2.2.4.2 
2.2.4.3 

โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์เรื1องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ ประกอบการเรียน
รายวชิาการวางแผนการประชาสัมพนัธ์   
โครงการ HRM สัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร   
DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสําเ ร็จรูปทางการบัญชี 
ประกอบการเรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี  

2.2.5.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ 
2.2.6.1 เอกสารประกอบการประชุมอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  ครั. งที1 5/2551  

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตังบ่งชี'ที� 2.2.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.2.1.3.1 แบบประเมินอาจารย ์
2.2.1.3.2 ผลการสาํรวจขอ้มูลของนกัศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอน 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.2.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.2.2.1.1 
2.2.2.1.2 
2.2.2.1.3 

คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2 
เอกสารประกอบการประชุมอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  ครั. งที1 5/2551  
แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551  คณะวทิยาการจดัการ 

2.2.2.2.1 การจดัทาํ DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี ประกอบการเรียน
ราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี   

2.2.2.3.1 
 

2.2.2.3.2 
2.2.2.3.3 

 

โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์เรื1องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ ประกอบการเรียน
รายวชิาการวางแผนการประชาสัมพนัธ์   
โครงการ HRM สัมพนัธ์ ประกอบการเรียนรายวชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร   
DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการ 
บญัชี ประกอบการเรียนราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี  
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.2.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.2.2.4.1   การจดัทาํ DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี ประกอบการเรียน
ราย วชิาคอมพิวเตอร์สาํหรับงานบญัชี   

2.2.2.5.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ 
 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.3.1.1   
2.3.1.2 
2.3.1.3 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) หนา้  164-165 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2552)  หนา้ ภาคผนวก 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หนา้ 59 - 73 

2.3.2.1   เอกสารการเสนอโครงการพฒันาในส่วนของงบลงทุน (งานพฒันา)  
คณะวทิยาการจดัการ 

2.3.3.1   สรุปผลการดาํเนินงานโครงการฯ  
   
 รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.4.1.1 
2.4.1.2 

เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  2.5      

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.5.2.1  
2.5.2.2 

ตารางแสดงจาํนวนอาจารย ์จาํแนกตามโปรแกรมวชิา ตาํแหน่งวชิาการและคุณวุฒิสูงสุด 
ตารางแสดงรายนามอาจารยที์1กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  2.5.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.5.1.4.1 
2.5.1.4.2 

ตารางแสดงจาํนวนอาจารย ์จาํแนกตามโปรแกรมวชิา ตาํแหน่งวชิาการและคุณวุฒิสูงสุด   
ตารางแสดงรายนามอาจารยที์1กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก   
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  2.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.6.2.1 ตารางแสดงจาํนวนบุคลากรจาํแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการ  
 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.7 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.7.1.1 
2.7.1.2 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 

2.7.2.1 
 

2.7.2.2 

บนัทึกขอ้ความ 20080426085930 เรื1องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์  
(ร่าง) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากร 
คู่มือปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

2.7.3.1 
2.7.3.2 
2.7.3.3 
2.7.3.4 

บทบาทหนา้ที1ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ  ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
บทบาทหนา้ที1ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
คาํสั1งแต่งตั.งอาจารยพ์ี1เลี.ยง 
รายงานผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2.7.4.1 
2.7.4.2 
2.7.4.3 
2.7.4.4 
2.7.4.5 
2.7.4.6 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที1ของผูบ้ริหาร (2.7.4.2)  
การประเมินผลการสอนของอาจารย ์(2.7.4.3)  
การประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ (2.7.4.4)   
คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินผลการสอนขา้ราชการ ตาํแหน่งอาจารย ์ 
คาํสั1งแต่งตั.งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานอาจารย ์ 

 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.7.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.7.1.1.1 
2.7.1.1.2 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 

2.7.1.2.1 
2.7.1.2.2 
2.7.1.2.3 
2.7.1.2.4 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที1ของผูบ้ริหาร (2.7.4.2)  
การประเมินผลการสอนของอาจารย ์(2.7.4.3)  
การประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ (2.7.4.4)   
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 2.8 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.8.1.1 
 

2.8.1.2 

แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ/คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 
2551  
คาํสั1งอบรมการทาํวิจยัในชั.นเรียน 

2.8.2.1 
2.8.2.2 

คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2551  
ตารางสอนอาจารย ์

2.8.3.1 
2.8.3.2 
2.8.3.3 

งบประมาณ 2551 มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยัเพื1อ 
ประกาศทุนวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
ประกาศทุนวจิยั แหล่งทุนภายนอกอื1นๆ 

 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 2.9  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.9.2.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครปฐม  ปีการศึกษา 2551 

 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.10   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.10.1.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครปฐม  ปีการศึกษา 2551 

 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.11   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.11.3.1 โครงการสาํรวจความพึงพอใจและความตอ้ง การในการพฒันาคุณภาพที1มีต่อบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   

 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.12 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.12.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.12.1.3.1 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.1.3.2 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.1.3.3 ประกาศนียบตัร นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน 
2.12.1.3.4 ประกาศนียบตัร นาย กิจจา บู๊ประเสริฐ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 2.12.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.12.2.5.1 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.2.5.2 ประกาศนียบตัร นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช 
2.12.2.5.3 ประกาศนียบตัร นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน 
2.12.2.5.4 ประกาศนียบตัร นาย กิจจา บู๊ประเสริฐ 

 

 องค์ประกอบที� 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 3.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.1.1.1 ระเบียนประวติัของนกัศึกษา 
3.1.1.2 สรุปผลแบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั.นปีที1 1 คณะวทิยาการจดัการ 
3.1.2.1   หอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์  
3.1.2.2    หอ้งปฏิบติัการบญัชี  
3.1.2.3   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
3.1.2.4   การจดับอร์ดความรู้ให้แก่นกัศึกษา  
3.1.3.1   สถานที1ออกกาํลงักาย/สวนสาธารณะ/หอพกั/สภาพหอ้งเรียน/หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  
3.1.4.1 คาํสั1งแต่งตั.งอาจารยที์1ปรึกษา 
3.1.4.2 คู่มือการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม ปีการศึกษา 2551 
3.1.4.3 ตารางสอนอาจารย(์ชั1วโมงโฮมรูม) 
3.1.5.1 Web Site มหาวทิยาลยั http://npru.ac.th /  เวบ็ไซตค์ณะ  http://msc.npru.ac.th 
3.1.6.1 โครงการแข่งขนัเขียนแผนธุรกิจ   
3.1.6.2 โครงการประกวด  D.J.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถฯ 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 3.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.1.6.3 โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์ หวัขอ้ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์” และ
หวัขอ้ “การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับนกัประชาสัมพนัธ์” 

3.1.6.4 โครงการฝึกปฏิบติัการผลิตรายการสารคดีทางโทรทศัน์ 
3.1.6.5  โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพนัธ์ ภายใตห้วัขอ้ “กดชตัเตอร์ ลดโลก

ร้อน เพื1อโลกสวย” 
3.1.6.6 โครงการเทคโนโลยกีารสื1อสารกบังานนิเทศศาสตร์ 
3.1.6.7 โครงการอบรมการประกอบอาชีพระยะสั.น 
3.1.6.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษา ,กิจกรรมการ 5 ส. 

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.1.6.9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริษทัสยามบรรจุภณัฑ์(1998) จาํกดั 

3.1.6.10 โครงการศึกษาดูงานของนกัศึกษาภาคปกติ ณ บริษทัแอด็วานซ์ เปเปอร์ จาํกดั 
3.1.6.11 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของนกัศึกษาของนกัศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริษทัไทย

นํ.าทิพย ์จาํกดั 
3.1.6.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
3.1.6.13 โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม 
3.1.6.14 โครงการบญัชีสิ1งแวดลอ้มและการอนุรักษป่์าชายเลน 
3.1.6.15 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
3.1.6.16 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหาร

ดา้นตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.1.6.17 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล 

วเิคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
3.1.6.18 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ

บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
3.1.6.19 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบ

การเงิน 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 3.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.2.1.1 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของคณะวทิยาการจดัการปี 2551-2552 แสดงการส่งเสริม
การจดักิจกรรมที1สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 

3.2.1.2 กาํหนดการจดัโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวชิาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ
คณะวทิยาการจดัการ 

3.2.1.3 แผนปฏิบติัการพฒันานกัศึกษาประจาํปี 
3.2.1.4 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวทิยาลยัปี 2551 

 กจิกรรมวชิาการ 

3.2.2.1 โครงการแข่งขนัเขียนแผนธุรกิจ  
3.2.2.2 โครงการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ (พ.จ.น.ก.สัมพนัธ์) 
3.2.2.3 โครงการอบรมการผลิตสื1อสิ1งพิมพใ์นยคุดิจิตอล 
3.2.2.4 โครงการเทคนิคการใชเ้สียงทางวทิยกุระจายเสียง 
3.2.2.5 โครงการการประชาสัมพนัธ์ในยคุ IT 
3.2.2.6 โครงการเรียนรอบเรียนรู้กบั Broadcasting   
3.2.2.7 โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถฯ จ.ราชบุรี 
3.2.2.8 โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงกษาปณ์ 
3.2.2.9 โครงการบริษทัจาํลอง 

3.2.2.10 โครงการสัมมนาปฏิบติัการศึกษาดูงาน บริษทันาํเชา (ประเทศไทย)จาํกดั 
3.2.2.11 โครงการสานสัมพนัธ์การเงินการธนาคาร  และโครงการพฒันาบุคลิกภาพ 
3.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริษทัสยามบรรจุภณัฑ์(1998) จาํกดั 
3.2.2.13 สัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
3.2.2.14 สัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวิเคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น

ตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.2.2.15 โครงการศึกษาดูงานของนกัศึกษาภาคปกติ ณ บริษทัแอด็วานซ์ เปเปอร์ จาํกดั 
3.2.2.16 สัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์งบ

การเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
3.2.2.17 โครงการอบรมธุรกิจ SMEs กบัการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร 
3.2.2.18 โครงการอบรมการคน้หาขอ้มูลภาษีสาํหรับงานบญัชีตามประมวลรัษฏากร 2551 โดย

อาศยัระบบสารสนเทศ 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 3.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.2.2.19 สัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การบริหาร
และควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 

3.2.2.20 โครงการจดัสอบประมวลผลความรู้ก่อนจบของนกัศึกษาชั.นปีที1 4 โปรแกรมวชิาการ
บญัชี 

3.2.2.21 โครงการสรุปผลและแลกเปลี1ยนความรู้ในการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
3.2.2.22 โครงการอบรมประกนัคุณภาพนกัศึกษาและชี.แจงหลกัสูตร 
3.2.2.23 โครงการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี และการเงิน “AutoFlight” 
3.2.2.24 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน “Quick Book 

2006” 
3.2.2.25 สัมมนาและศึกษาดูงานของนกัศึกษาของนกัศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริษทัไทยนํ.าทิพย ์

จาํกดั 
3.2.2.26 โครงการอบรมภาษีอากรเกี1ยวกบัการบญัชี 
3.2.2.27 โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีร่วมกบัคณะฯ 
3.2.2.28 โครงการพี1ติวนอ้ง การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
3.2.2.29 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
3.2.2.30 โครงการแข่งขนัวชิาการงานนวตักรรมเทิดพระเกียรติ 

 กจิกรรมกฬีา 
 3.2.2.31 โครงการกีฬาไทย-จีน  
3.2.2.32 โครงการกีฬาเฟื1 องฟ้าเกมส์ 
3.2.2.33 โครงการแข่งขนักีฬานิเทศศาสตร์ “ฟุตซอล” 

 กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ�งแวดล้อม 

3.2.2.34 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพนัธ์ ภายใตห้วัขอ้ “กดชตัเตอร์ ลดโลก
ร้อน เพื1อโลกสวย” 

3.2.2.35 โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ1งแวดลอ้ม 
3.2.2.36 โครงการห้องสมุดนี.พี1ใหน้อ้ง ปี 2 ณ โรงเรียนบา้นยางโทน 
3.2.2.37 โครงการห้องสมุดนี.พี1ใหน้อ้ง ปี 2 ณ โรงเรียนบา้นหนองไผ ่
3.2.2.38 โครงการบญัชีสิ1งแวดลอ้มและการอนุรักษป่์าชายเลน 

 กจิกรรมนันทนาการ 

 3.2.2.39 โครงการประกวดดนตรีไฟลค์ซองเฉลิมพระเกียรติ 

 



 316 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 3.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

 กจิกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

3.2.2.40 โครงการบายศรีสู่ขวญั 
3.2.2.41 โครงการหล่อเทียนพรรษา-ถวายเทียนพรรษา 
3.2.2.42 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 
3.2.2.43 โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก  โครงการนั1งสมาธิ  ภาพการตกับาตร 
3.2.2.44 โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม 
3.2.2.45 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษารุ่นปี 48 
3.2.3.1   สรุปรายงานผลการจดัโครงการ  
3.2.4.1 ตารางการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกิจกรรมวชิาการ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  3.2.1  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.2.1.3.1 ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษา ปี 2551 ของฝ่ายทะเบียนและวดัผล 
3.2.1.3.2 กาํหนดการจดัโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวชิาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ

คณะวทิยาการจดัการ 
 

องค์ประกอบที�  4  การวจัิย 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 4.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ 
4.1.1.2 หนา้ที1และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารคณะวทิยาการจดัการ 
4.1.2.1 หนา้ Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวทิยาลยั http://npru.ac.th 
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ  2551 
4.1.4.1 คาํสั1งอบรมวจิยั 
4.1.4.2 คาํรับรองปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2551 
4.1.4.3 ตารางสอนอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการเปรียบเทียบ 2 เทอม 
4.1.5.1 รายงานประจาํปี 2551 และ หนา้เวบ็ไซตค์ณะhttp://msc.npru.ac.th 
4.1.6.1 เอกสารเกี1ยวกบัการจดัตั.งหน่วยวจิยัระหวา่งคณะฯ จากมหาวทิยาลยั   
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 4.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.2.1.1. คาํสั1งผูดู้แลเวบ็ไซตค์ณะ 
4.2..2.1. เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
4.2.2.2. เอกสารเกี1ยวกบัการจดัตั.งหน่วยวจิยัระหวา่งคณะฯจากมหาวทิยาลยัฯ 
4.2.3.1. วารสารราชภฏัตะวนัตก 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 4.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.3.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (กพร.) 
4.3.1.2 โครงการวจิยัและประกาศรายชื1อผูไ้ดรั้บทุนวจิยั 
4.3.1.3. รายงานประจาํปี 2551 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  4.3.1  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.3.1.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (กพร.) 
4.3.1.1.2. รายงานประจาํปี 2551 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.3.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.3.2.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (กพร.) 
4.3.2.1.2. รายงานประจาํปี 2551 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.3.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.3.3.1.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (กพร.) 
4.3.3.1.2 รายงานประจาํปี 2551 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.3.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.3.4.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 2551 
4.3.4.3.2. งานวจิยัของอาจารยที์1รับทุนและประกาศการรับทุน 
4.3.4.3.3. รายงานประจาํปี 2551 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี' 4.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.4.1.1 หนงัสือ CPD&Account และหนงัสือ สยามวชิาการ      เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.  สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 
4.4.1.2. หนงัสือ “การเขียนสร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ”์ เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   

จุฑาวจิิตร   
4.4.1.3. หนา้เวบ็ไซตW์WW.Se-Ed.com (โฆษณาขายหนงัสือ “การสื1อสารเพื1อการพฒันา

ทอ้งถิ1น”เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวจิิตร)  
4.4.14. หนงัสือตอบรับบทความทางวชิาการเพื1อนาํตีพิมพใ์นวารสารนิเทศศาสตร์                
4.4.1.5. หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.6. หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.7. หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.8. รายงานประจาํปี 2551 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 4.4.1. 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.4.1.1.1. หนงัสือ CPD&Account และหนงัสือ สยามวชิาการ      เขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.  
สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 

4.4.1.1.2. หนงัสือ “การเขียนสร้างสรรคท์างสื1อสิ1งพิมพ”์และมองเรื1องใหเ้ห็นภาพ : ภาพสะทอ้น
สังคมจากเรื1องสั.นยคุวกิฤติเศรษฐกิจเขียนโดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   จุฑาวจิิตร   

4.4.1.1.3. หนงัสือตอบรับบทความทางวชิาการเพื1อนาํตีพิมพใ์นวารสารนิเทศศาสตร์                
4.4.1.1.4 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.1.5 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.1.6 หนงัสือเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ 
4.4.1.1.7 รายงานประจาํปี 2551 
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องค์ประกอบการที�  5  การบริการวชิาการแก่สังคม 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  5.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการปี 2551 
5.1.1.2 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 
5.1.2.1 โครงการอบรมการวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) 
5.1.2.2 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการใหค้าํปรึกษาของUBI 
5.1.2.3 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวสิาหกิจชุมชน 
5.1.2.4 หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร  “การสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน”  บริษทัอุตสาหกรรมการบิน 

จาํกดั 
5.1.2.5 หนงัสือราชการที1 ศธ 0528.13/1335 สาํนกัการวชิาการ มหาวทิยาลยับูรพา เรียนเชิญ ดร.แสงแข  

เป็นวทิยากร 

5.1.2.6 โครงการอบรมดา้นบญัชี 
5.1.3.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยการใหบ้ริการวชิาการ 
5.1.3.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวทิยาลยัเกี1ยวกบัการจดัอบรมใหบุ้คคลภายนอก 
5.1.3.3 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวสิาหกิจชุมชน 
5.1.3.4 คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการใหค้าํปรึกษาของUBI 
5.1.4.1 วจิยัความพึงพอใจของผูรั้บบริการวชิาการ ,สรุปผลการประเมินโครงการต่าง ๆ  
5.1.5.1 แบบสรุปโครงการจดัอบรมโครงการ 
5.1.6.1 แนวการจดัการเรียนรู้วชิาองคก์ารและการจดัการ  
5.1.6.2 

 
 งานวจิยั แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 นครปฐม 

5.1.6.3 
 

การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบบญัชี   
กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม 

5.1.6.4 ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม 
5.1.7.1 แบบสรุปการประเมินผลการจดัอบรมโครงการ 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.1.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.1.1 แผนการที1กาํหนดไวใ้นแนวการจดัการเรียนรู้แต่ละวชิา 
แนวการเรียนรู้วชิาองคก์ารและการจดัการ 
แนวการเรียนรู้วชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร 
แนวการเรียนรู้วชิาการสร้างทีมงาน 
แนวการเรียนรู้วชิาการพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 
แนวการจดัการเรียนรู้วชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้นบญัชี 
แนวการจดัการเรียนรู้วชิาการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

5.1.1.1.2 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.2.1 โครงการอบรม “มนุษยส์ัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม” ใหก้บั อบต. 
5.1.1.2.2 

 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากรของบริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั  “การสร้างความ
สามคัคีในหน่วยงาน”   

5.1.1.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน” 
5.1.1.2.4 โครงการสัมมนา  เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 
5.1.1.2.5 - แนวการเรียนรู้รายวชิา องคก์ารและการจดัการ    

- แนวการเรียนรู้วชิามนุษยส์ัมพนัธ์ในองคก์าร 
- แนวการเรียนรู้วชิาการสร้างทีมงาน 
- แนวการเรียนรู้วชิาการพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 
- แนวการเรียนรู้วชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้นบญัชี 

5.1.1.3.1 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.3.2 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อ 
  กาํหนดรูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม” 

5.1.1.3.3 ผลงานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดั   
  นครปฐม” 

5.1.1.4.1 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.4.2 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อ 
  กาํหนดรูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม” 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.1.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.4.3 ผลงานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดั 
  นครปฐม” 

5.1.1.5.1 โครงการอบรม “มนุษยส์ัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม” ใหก้บั อบต. 
5.1.1.5.2 

 
โครงการบรรยายพิเศษ “การสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน”  บริษทัอุตสาหกรรม 
   การบิน จาํกดั 

5.1.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน”  
5.1.1.5.4 โครงการสัมมนา  เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
5.1.1.5.5 

 
โครงการสัมมนา  เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหาร 
  ดา้นตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 

5.1.1.5.6 
 

โครงการสัมมนา  เรื1อง เจาะมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31  เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ 
   บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ 

5.1.1.5.7 
 

โครงการสัมมนา  เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35  การนาํเสนองบ 
   การเงิน 

5.1.1.5.8 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบั 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม” 

5.1.1.5.9 
 

ผลงานวจิยัเรื1อง “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อ  
  กาํหนดรูปแบบบญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม” 

5.1.1.5.10  ผลงานวจิยัเรื1อง “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดั 
  นครปฐม” 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  5.1.2  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.2.1.1 ยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ 
5.1.2.2.1 หนงัสือเชิญเป็นวทิยากรของบริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 
5.1.2.2.2 

 
คาํสั1งกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวสิาหกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพ จงัหวดั
นครปฐม 

5.1.2.2.3 คาํสั1งใหอ้าจารยไ์ปราชการ ประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมและนิคมสร้างตนเอง 
5.1.2.2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ อบต. 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  5.1.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.2.3.1 
 

สรุปงานวจิยั “แนวทางพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบัมหาวทิยาลยั 
   ราชภฏันครปฐม”   

5.1.2.3.2 
 

สรุปงานวจิยั “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบ 
   บญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม”   

5.1.2.3.3 สรุปงานวจิยั “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม”   
5.1.2.4.1 

 
สรุปงานวจิยั “แนวทางพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจขนาดยอ่มกบัมหาวทิยาลยั 
   ราชภฏันครปฐม”   

5.1.2.4.2 
 

สรุปงานวจิยั “การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพื1อกาํหนดรูปแบบ 
   บญัชี  กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจงัหวดันครปฐม”   

5.1.2.4.3 สรุปงานวจิยั “ปัจจยัที1ส่งผลในการบริหารจดัการธุรกิจกลว้ยไม ้ในจงัหวดันครปฐม”   
5.1.2.5.1 

 
การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น   ตาํบลลาํพญา อ.บางเลน  จ. 
นครปฐม โดย อ.พิมพน์ารา   พิบูลจิระกานต ์

5.1.2.5.2 เคา้โครงวจิยัแนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที1ยวโดยชุมชนของตลาดนํ.าลาํพญา โดย 
อ.สุรภทัร   แจง้ดี 

5.1.2.5.3 เคา้โครงวจิยัแนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการในการ 
 จดัการตลาดนํ.าวดัลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม  โดย อ.ดวงใจ  คงคาหลวง 

5.1.2.5.4 เคา้โครงวจิยั การศึกษาและแนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ กรณีศึกษา : พิพิธภณัฑพ์ื.นบา้น
ตลาดนํ.าวดัลาํพญา ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดย อ.กิตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์

5.1.2.5.5 เคา้โครงวจิยั การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํพญา  อาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม  โดย อ.มาลินี   นาคใหญ่ 

5.1.2.5.6 เคา้โครงวจิยั รูปแบบการจดัการการสื1อสารที1มีประสิทธิภาพเพื1อสร้างการมีส่วนร่วมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลต่อชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  
โดย อาจารย ์ดร.มาริษา   สุจิตวนิช 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.2  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.2.3.1 รายงานผลการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมและนิคมสร้างตนเอง 
5.2.3.2 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
5.2.3.3 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
5.2.3.4 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
5.2.3.5 คาํสั1งแต่งตั.งอาจารยที์1ปรึกษาของผูรั้บการบ่มเพาะ 
5.2.3.6 หนงัสือเชิญไปเป็นกรรมการของฑูตสันติภาพโลก 
5.2.3.7 รายงานผลการปฎิบติัราชการคาํรับรองการปฎิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  

 2551 (12 เดือน) 
5.2.3.8 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีาร

สื1อสารและโทรคมนาคม วฒิุสภา 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 5.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การบริการที1เหนือชั.น” 
5.3.3.2 โครงการสร้างเยาวชนสู่แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที1ยวจงัหวดันครปฐม 
5.3.3.3 โครงการส่งเสริมคุณค่าและอนุรักษส์วนป่าสมุนไร วดัปลกัไมล้าย 
5.3.3.4 โครงการเสริมสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ชุมชนทพัยายทา้ว 
5.3.3.5 โครงการผกัตบชวาแปรรูปสู่เยาวชน 
5.3.3.6 โครงการการตลาดเพื1อสังคม 
5.3.3.7 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
5.3.3.8 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น

ตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
5.3.3.9 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์งบ

การเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
5.3.3.10 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ

บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
5.3.3.11 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบการเงิน 
5.3.3.12 โครงการการตลาดเพื1อสังคม 
5.3.3.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน” 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 5.3  (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.3.3.14 โครงการประเมินสถานที1ผลิตวสิาหกิจชุมชนและคาํสั1งแต่งตั.งอาจารย ์
5.3.3.15  หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร(โปรแกรมวชิาการจดัการทั1วไป) 
5.3.3.16  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยที1 28  (อ.ผอ่งใส) 
5.3.3.17  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยที1 37 (อ.ดวงใจ) 
5.3.3.18  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยที1 70 (อ.ผอ่งใส, อ.ณชัชา) 
5.3.3.19  คาํสั1งไปราชการประเมินศูนยพ์ฒันาสังคมนิคมสร้างตนเองจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ผศ.ดร.สุกรี) 
5.3.3.20 โครงการบริการวชิาการ การพฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน 
5.3.3.21 โครงการบริการวชิาการตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก 
5.3.3.22 โครงการบริการวชิาการ ที1ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ 
5.3.3.23 เชิญ ผศ.ดร.สุกรี  แกว้ เป็นวิทยากรโครงการ “วพิากษเ์ครื1องมือประเมินศูนยพ์ฒันาสังคม

โดยตวัแทนระดบัเขต” 
5.3.3.24 โครงการบริการวชิาการ  “การบริการที1เหนือชั.น” 
5.3.3.25  คาํสั1งแต่งตั.งกรรมการ UBI 
5.3.3.26 โครงการวจิยัการพฒันาการเก็บค่าบริการนํ.าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองดิน

แดง 
5.3.3.27 การใหบ้ริการเคเบิลทีวขีองประเทศไทยในปัจจุบนั 
 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 5.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.4.3.1 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การ
พฒันาทีมงานเพื1อสร้างความเป็นเลิศสู่ชุมชน” 

5.4.3.2 สรุปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื1อสังคม 
5.4.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การบริการที1เหนือชั.น” 
5.4.3.4 โครงการสร้างเยาวชนสู่แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที1ยวจงัหวดันครปฐม 
5.4.3.5 โครงการส่งเสริมคุณค่าและอนุรักษส์วนป่าสมุนไร วดัปลกัไมล้าย 
5.4.3.6 โครงการเสริมสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ชุมชนทพัยายทา้ว 
5.4.3.7 โครงการผกัตบชวาแปรรูปสู่เยาวชน 
5.4.3.8 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 5.4 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.4.3.9 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น
ตน้ทุนใหมีประสิทธิภาพ 

5.4.3.10 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์งบ
การเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในกาบริหารธุรกิจ 

5.4.3.11 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การบริหาร
และควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 

5.4.3.12 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบการเงิน 
5.4.3.13 โครงการสัมมนาและรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวสิาหกิจผลิตภณัฑสุ์ขภาพชุมชนจงัหวดั

นครปฐม 
5.4.3.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการมนุษยส์ัมพนัธ์กบัการเป็นทีม อบต.ทพัหลวง   
5.4.3.15 โครงการอบรมการวางแผนการสื1อสารการตลาดแบบผสมผสาน   

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 5.5 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.5.1.1 สถาบนัผูจ้ดัอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื1องทางวชิาชีพของผูท้าํบญัชี 
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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องค์ประกอบที� 6  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 6.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.1.2 กิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.1.3 สรุปผลการดาํเนินงาน / การใชง้บประมาณของโปรแกรมในคณะวิทยาการจดัการ  

ประจาํปี 2551 
6.1.2.1 17) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

18) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

19) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

20) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

21) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

22) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  เรื1อง 
“โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 

23) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟังธรรมะ 

24) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

25) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

26) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

27) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

28) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 

29) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 
 

 30) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  ครั. งที1 3  
ศูนยส์อบ มรน. 

31) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)   

32) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 6.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.3.1 7) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรมวิชาการ
บญัชี   

8) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี   

9)  โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร) 

10) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
11)  โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
12) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

6.1.3.2 แนวการจดัการเรียนรู้วิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (อ.จนัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา) 

6.1.4.1 หนงัสือราชการที1 ศธ 0546/0076 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.1 
หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.1.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.1.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลยั ประจาํปี 2551 
6.1.1.1.3 23) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

24) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

25) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

26) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

27) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

28) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  
เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 

29) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟัง
ธรรมะ 

30) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

31) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

32) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

33) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

34) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 
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35) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 

36) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  
ครั. งที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 

37) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

38) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

39) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี   

40) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี 

41) โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) 

42) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
6.1.1.1.3 43) โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

44) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.2.1.1 กิจกรรมของคณะวทิยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.2.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวทิยาลยั ประจาํปี 2551 
6.1.2.1.3 23) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

24) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

25) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

26) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

27) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

28) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  
เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.2 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
6.1.2.1.3 29) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟัง

ธรรมะ 

30) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

31) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

32) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

33) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

34) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 

35) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 

36) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  
ครั. งที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 

37) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

38) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

39) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี   

40) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี 

41) โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) 

42) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

43) โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

44) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

6.1.2.1.4 สมุดกิจกรรมของนกัศึกษา 
6.1.2.1.5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.3 
หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.3.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ ในรายงานประจาํปีคณะวิทยาการจดัการ ปี 2551 
6.1.3.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลยั ประจาํปี 2551 
6.1.3.1.3 23) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้อ่มเป็นที1รัก” ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี  

24) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื1อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

25) โครงการคุณธรรมนาํความรู้ “จริยธรรมกบัธุรกิจ” ประจาํภาคเรียนที1 2/2551 (ครั. งที1 1) 

26) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 1/2551 

27) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสาํเร็จประจาํภาคเรียนที1 2/2551 

28) โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกประสบการณ์   กา้วแรกสู่ความสาํเร็จ ครั. งที1 4  
เรื1อง “โครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลก” 

29) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรียมฝึกฯ พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะฟัง
ธรรมะ 

30) โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ  

31) อาสาสมคัรโครงการฟื. นฟศีูลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิการ 

32) อาสาสมคัรโครงการวนัสมาธิโลก 

33) โครงการวดัสวยดว้ย 5ส. 

34) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมสืบสานประเพณีไทย  ราชภฏัร่วมใจ  ห่วงใยผูสู้งอายุ 

35) พี1นอ้งร่วมใจพฒันาวดัใหม่ปิ1 นเกลียว 

36) สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก  World Peace Ethics Contest (World-PEC)  
ครั. งที1 3  ศูนยส์อบ มรน. 

 37) กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยประเพณีสงกรานต ์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   

38) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

39) โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวฒันธรรม โปรแกรมวิชาการ
บญัชี   

40) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  กีฬาและศิลปวฒันธรรม โปรแกรม
วิชาการบญัชี 

41) โครงการสานสมัพนัธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) 

42) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

43) โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

44) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  6.1.3 (ต่อ) 
หมายเลข หลกัฐานแสดง 

6.1.3.1.4 สมุดกิจกรรม 
6.1.3.1.5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 

 

องค์ประกอบที� 7  การบริหารและการจัดการ 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  7.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.1.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.1.2 รายชื1อคณะกรรมการบริหารคณะในคู่มือนกัศึกษาปี 51 
7.1.2.1 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจาํคณะ 
7.1.3.1 ตารางที1 7.1   การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.4.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ คณะวทิยาการจดัการ  
7.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ 
7.1.5.1 บนัทึกขออนุญาตสอนชดเชย    บนัทึกใหอ้าจารยผ์ูอื้1นสอนแทน 
7.1.5.2 รายงานประจาํปี 2551 

 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  7.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.2.1.1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสรรหาผูบ้ริหาร 
7.2.1.2 รายชื1อผูบ้ริหารคณะในรายงานประจาํปี หนา้ 34 
7.2.1.3 รายชื1อคณะกรรมการบริหารคณะในรายงานประจาํปี หนา้  36 
7.2.1.4 รายชื1อคณะกรรมการประจาํคณะ ในรายงานประจาํปี หนา้ 35 
7.2.2.1 คาํสั1งที1 2240/2551  แต่งตั.งผูรั้กษาราชการแทนคณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
7.2.3.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ คณะวทิยาการจดัการ  
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.3.1.1  บนัทึกขออนุมติัจดัโครงการการจดัการความรู้    
คาํสั1งแต่งตั.งวทิยากรอบรมโครงการ “การจดัการความรู้”  

7.3.1.2 วารสารวทิยาการปริทศัน์ 

7.3.1.3 เวบ็ไซตค์ณะ   http://msc.npru.ac.th 
7.3.1.4 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั    http://www.npru.ac.th 
7.3.2.1 โครงการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้/การพฒันาศกัยภาพ (การจดัการความรู้ : 

Knowledge management) 
 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.4.1.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี 
7.4.2.1 ประกาศรับสมคัรอาจารย ์
7.4.2.2 หนงัสือการอนุมติัใหอ้าจารยไ์ปประชุม ฝึกอบรม   
7.4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
7.4.2.4 มาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ รวมทั.งการพฒันา และรักษาบุคลากร  
7.4.3.1 งบประมาณที1จดัสรรให้อาจารยแ์ต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื.อวสัดุ 
7.4.3.2 โครงการศึกษาดูงานการจดัทาํหลกัสูตรการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 
7.4.4.1 หนงัสืออนุมติัให้อาจารยไ์ปศึกษาต่อ 
7.4.4.2 กรอบภาระงานผูบ้ริหารและคาํสั1งแต่งตั.งรองคณบดี/ผูช่้วยคณบดี 
7.4.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.4.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.4.1.3.1 คาํสั1งที1 2462/2551 ใหอ้าจารยอ์บรมเชิงปฏิบติัการ “การเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น
เรียนและใหค้าํปรึกษา” 

7.4.1.3.2 จาํนวนบุคลากรของคณะวทิยาการจดัการ ในรายงานประจาํปี 2551 
7.4.1.3.3 เกียรติบตัรจากการร่วมประชุมวชิาวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัชาติ ครั. งที1 1 
7.4.1.3.4 คาํสั1งใหข้า้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัอบรมเชิงปฏิบติัการวจิยัในชั.นเรียน 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.4.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.4.13.5 คาํสั1งที1 1188/2551 เรื1อง ใหอ้าจารย ์พนกังานมหาวทิยาลยั เขา้รับการอบรมเชิง
ปฏิบติัการกระบวนการเรียนรู้ในอุดมศึกษา 

7.4.1.3.6 คาํสั1งที1 418/2552  เรื1องใหข้า้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัอบรมปฏิบติัการ
เรื1องการเขียนผลงานวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.4.2. 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.4.2.3.1 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 746/2551 ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัเขา้อบรม

ทกัษะปฏิบติังานเรื1อง พลิกพลงัชีวติ ฝึกคิดทางบวก 
7.4.2.3.2 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 1476/2551 ให ้พนกังานราชการ  พนกังาน

มหาวทิยาลยัเขา้อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนและช่วยวชิาการ 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.4.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.4.3.5.1 คาํสั1งที1 2462/2551 ใหอ้าจารยอ์บรมเชิงปฏิบติัการ “การเขียนเคา้โครงวจิยัในชั.น

เรียนและใหค้าํปรึกษา” 
7.4.3.5.2 จาํนวนบุคลากรของคณะวทิยาการจดัการ ในรายงานประจาํปี 2551 
7.4.3.5.3 เกียรติบตัรจากการร่วมประชุมวชิาวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัชาติ ครั. งที1 1 
7.4.3.5.4 คาํสั1งใหข้า้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัอบรมเชิงปฏิบติัการวจิยัในชั.นเรียน 
7.4.3.5.5 คาํสั1งที1 1188/2551 เรื1อง ใหอ้าจารย ์พนกังานมหาวทิยาลยั เขา้รับการอบรมเชิง

ปฏิบติัการกระบวนการเรียนรู้ในอุดมศึกษา 
7.4.3.5.6 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 746/2551 ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัเขา้อบรม

ทกัษะปฏิบติังานเรื1อง พลิกพลงัชีวติ ฝึกคิดทางบวก 
7.4.3.5.7 คาํสั1งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที1 1476/2551 ให ้พนกังานราชการ  พนกังาน

มหาวทิยาลยัเขา้อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนและช่วยวชิาการ 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.5 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.5.1.1 ยทุธศาสตร์และแผนงานพฒันาคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2551 – 2555 
7.5.2.1 หนา้เวบ็ไซต ์  http://msc.npru.ac.th/  
7.5.2.2 รายงานประจาํปี 2551 
7.5.2.3 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการดูและระบบฐานขอ้มูลและจดัทาํรายงานประจาํปี 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 7.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.6.1.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.1.2 เวบ็ไซตh์ttp://msc.npru.ac.th/ 
7.6.1.3 แผน่พบัศูนยข์อ้มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ 
7.6.1.4 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
7.6.1.5 รายงานประจาํปี 
7.6.1.6 คู่มือนกัศึกษา 
7.6.2.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.2.2 เวบ็ไซตh์ttp://msc.npru.ac.th/ 
7.6.2.3 ตูรั้บฟังความคิดเห็นหนา้คณะ 
7.6.2.4 เอกสารสิ1งพิมพเ์วบ็ไซต ์
7.6.2.5 หมายเลขโทรศพัท ์0-3426-1068   
7.6.2.6 รายงานประจาํปี  
7.6.2.7 คู่มือนกัศึกษา 
7.6.3.1 ขอ้เสนอแนะการวพิากษห์ลกัสูตรจากผูท้รงคุณวุฒิ 
7.6.3.2 โครงการจดัทาํยทุธศาสตร์การสร้างจุดเนน้ระดบัโปรแกรมวชิา (อ.เฉลิมเกียรติ) 
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.6.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.6.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจาํคณะ 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  7.8 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.8.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี1ยง 
7.8.2.1,7.8.3.1,7.8.4.1 รายงานการควบคุมภายใน 

7.8.3.2 ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการเบิกจ่ายต่าง ๆ  
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 7.9 

 

องค์ประกอบที� 8  การเงินและงบประมาณ 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที�  8.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

8.1.1.1 เอกสารคาํขอเงินนอกงบประมาณของคณะวทิยาการจดัการ ปีงบประมาณ 2551 - 2552 
8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.2.1 ตวัอยา่งคาํขออนุญาตจดัโครงการ 
8.1.2.2 ตวัอยา่งฎีกาที1มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ 
8.1.3.1 สมุดตดัยอดงบประมาณ 
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใชจ่้ายงบประมาณ 
8.1.3.3 รายงานการตดัยอดจากโปรแกรมสาํเร็จรูป Excel 
8.1.4.1  สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.1 สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.2 รายงานผลการจดักิจกรรมและงบประมาณ 
8.1.6.1 ตวัอยา่งฏีกาที1มีการเบิกจ่ายและรับ 
8.1.6.2 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยั 

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.9.1.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.2.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.3.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.4.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.5.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.6.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.7.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2550-2551 
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานการจดัทาํหลกัสูตรโลจิสติกส์และธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 8.1.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง งบประมาณ
ที1ใช ้

8.1.1.3.1 โครงการมนุษยส์ัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีม 
โครงการการสร้างความสามคัคีในหน่วยงาน บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 
โครงการห้องสมุดนี.  พี1ใหน้อ้ง ปี 2 โรงเรียนบา้นยางโทน 
โครงการห้องสมุดนี.  พี1ใหน้อ้ง ปี 2 โรงเรียนบา้นหนองไผ ่
โครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 6 
แห่ง 

32,890 
  1,000 
89,363 
87,583 
67,500 

รวม 278,336 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 8.1.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง รายรับหลงั

หักรายจ่าย 

8.1.2.3.1 โครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารส่วนตาํบลใน
จงัหวดันครปฐม 
โครงการสัมมนา เรื1อง “มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและ
การบริหารดา้นตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 
โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงาน
ขอ้มูลวเิคราะห์งบการเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้
คงเหลือ (การบริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 
โครงการฝึกอบรมทางวชิาการ เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ที1 35 (การนาํเสนองบการเงิน) 
 

51,300 
 

4,780 
3,400 

 
3,150 

 
3,150 

 
4,900 

รวม 70,680 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  8.1.3   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

8.1.3.3.1 รายชื1อโครงการต่าง ๆ ดงันี.  

รหัสโครงการ ชื�อโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลอื 

ควจ.3306 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ภาคปกติ 20,000 20,000 0 

ควจ.3307 ปฐมนิเทศนกัศึกษา 20,000 20,000 0 

ควจ.3315 ปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม 5,500 5,500 0 

ควจ.3321 ปฐมนิเทศนกัศึกษาสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 6,000 6,000 0 

ควจ.3325 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 6,500 6,500 0 

ควจ.1410 อบรมจริยธรรม สาํหรับนกัศึกษาชั.นปีที1 1 15,000 15,000 0 

ควจ.1413 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ภาคปกติ 20,000 20,000 0 

ควจ.1416 อบรม"ค่ายคุณธรรม" 13,000 13,000 0 

ควจ.1429 ปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม 5,000 3,000 2,000 

ควจ.1430 ปัจฉิมนิเทศนิเทศ-ทดสอกความรู้รวบยอด 8,500 5,000 3,500 

ควจ.1434 วชิาการสัมพนัธ์นอ้งพี1 8,000 8,000 0 

ควจ.1442 
พฒันานกัศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา กีฬา
ศิลปวฒันธรรม 54,000 54,000 0 

ควจ.1446 
การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับการบริหารงานทรัพยากร
มนุษย ์ 20,875 20,875 0 

ควจ.1449 การพฒันาบุคลิกภาพ 30,000 30,000 0 

ควจ.1456 
อบรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนออกไป
ทาํงานจริง 78,300 78,300 0 

ควจ.1460 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา  6,500 6,500 0 

ควจ.1464 ประกวด DJ.Junior Contest 33,600 33,600 0 

ควจ.1472 สานสายใย...ดวงใจแม่ 15,115 15,115 0 

ควจ.1475 การพฒันาบุคลิกภาพ 26,990 26,990 0 

ควจ.1476 ประกวดภาพถ่ายเพื1อประชาสัมพนัธ์ 30,900 30,900 0 

  423,780 418,280 5,500 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 8.1.5  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.1.5.3.1 เอกสารสรุปการใชง้บประมาณคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.5.3.2 ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าประจาํปี 2551 
8.1.5.3.3  ตารางการหาค่า FTES มาตรฐานของคณะ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 8.1.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.1.6.3.1 สรุปงบคณะวทิยาการจดัการ ปีงบประมาณ  

 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชี'ที� 8.1.7 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.1.7.3.1 สมุดตดัยอดงบประมาณ   

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 8.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.2.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งผูบ้ริหารคณะวทิยาการจดัการ 
8.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจดัการ  

ครั. งที1 4/2551 
8.2.3.1 ตารางการใชห้อ้งเรียนรวม 
8.2.4.1 แบบฟอร์มการขอใชบ้ริการจากศูนยค์อมพิวเตอร์และฝ่ายอาคารสถานที1  

 

องค์ประกอบที� 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 9.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.1.1.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.1.2 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.1.3 คู่มือประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.1.4 คู่มือประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.2.1 ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.2.2 ยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.3.1 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 9.1 (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.1.3.2 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2548 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2549 
9.1.4.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.4.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2548 
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2549 
9.1.5.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.5.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th   
9.1.7.1 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.7.2 คาํสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัฯ (ประกอบดว้ย

กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ฯ) 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  9.2    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.2.1.1 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การจดัการทั1วไป)  
9.2.1.2 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การตลาด)  
9.2.1.3 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)  
9.2.1.4 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบญัชี)  
9.2.1.5 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  
9.2.1.6 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
9.2.1.7 คู่มือนกัศึกษาโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
9.2.2.1 โครงการจา้งนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
9.2.3.1 โครงการจา้งนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
9.2.3.2 อบรมประกนัคุณภาพนกัศึกษาและชี.แจงหลกัสูตร 
9.2.4.1 โครงการสัมมนา เรื1อง มาตรการลดหยอ่นภาษีเพื1อกระตุน้เศรษฐกิจปี 2551 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  9.2    (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.2.4.2 โครงการสัมมนา เรื1อง การวางระบบบญัชีตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุนและการบริหารดา้น
ตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 

9.2.4.3 โครงการสัมมนา เรื1อง เทคนิคการจดัทาํงบการเงิน และการจดัทาํรายงานขอ้มูล วเิคราะห์
งบการเงินเพื1อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 

9.2.4.4 โครงการสัมมนา เรื1อง เจาะลึกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 31 เรื1องสินคา้คงเหลือ (การ
บริหารและควบคุมภายในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบ) 

9.2.4.5 โครงการสัมมนา เรื1อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 35 การนาํเสนองบ
การเงิน 

9.2.5.1 วฒิุบตัรนางสาวนฤมล วงศส์ม นกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) โครงการการอบรมนกัศึกษาเพื1อส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา ตามหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  9.3    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
9.3.1.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
9.3.1.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.2.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
9.3.2.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที�  9.3    (ต่อ) 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.4.2 ประกาศทุนวจิยัและการจดัตั.งหน่วยวจิยั คณะวทิยาการจดัการ 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชี'ที� 9.3.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.3.1.4.1 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก   

ระดับสถาบันรายมาตรฐาน : มหาวทิยาลัยราชภัฏสครปฐม 
 

ลาํดับ ชื�อมาตรฐาน นํ'าหนัก ค่าเฉลี�ย ผลการประเมิน 

1 คุณภาพบณัฑิต 30 3.88 ดี 

2 งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 20 4.20 ดี 

3 การบริการวชิาการ 30 4.38 ดี 

4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 20 4.00 ดี 

5 การพฒันาสถาบนัและบุคลากร 20 4.18 ดี 

6 หลกัสูตรและการเรียนการสอน 20 3.56 ดี 

7 การประกนัคุณภาพ 20 4.50 ดี 

          ค่าเฉลี�ยถ่วงนํ'าหนัก 7 มาตรฐาน 160 4.10 ดี 

                  ผลการตัดสินระดับสถาบัน  รับรองมาตรฐาน 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับกลุ่มสาขารายมาตรฐาน 

 
ลาํดบั ชื�อมาตรฐาน นํ'าหนัก ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วทิยาศาสตร์ บริหาร 

ค่าเฉลี�ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี�ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี�ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี�ย ผลการ

ประเมนิ 

1 คุณภาพบณัฑิต 30 4.25 ดี 3.62 ดี 3.66 ดี 3.83 ดี 

2 งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 20 4.80 ดีมาก 3.60 ดี 3.80 ดี 3.60 ดี 

3 การบริการวชิาการ 30 4.62 ดีมาก 3.95 ดี 3.95 ดี 3.66 ดี 

4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 20 4.00 ดี 3.75 ดี 3.50 พอใช ้ 3.00 พอใช ้

5 การพฒันาสถาบนัและบุคลากร 20 4.09 ดี 3.63 ดี 4.18 ดี 3.91 ดี 

6 หลกัสูตรและการเรียนการสอน 20 3.89 ดี 3.44 พอใช ้ 3.55 ดี 3.55 ดี 

7 การประกนัคุณภาพ 20 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 4.50 ดี 

   ค่าเฉลี�ยถ่วงนํ'าหนัก 7 มาตรฐาน 160 4.23 ดี 3.85 ดี 3.87 ดี 3.72 ดี 

   ผลการตดัสินระดบักลุ่มสาขา  รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน 
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กลุ่มสาขาวชิาบริหาร พาณชิยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที�ยว และเศรษฐศาสตร์ 
ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม  คะแนนเฉลี1ยแบบถ่วงนํ. าหนักระดับดี  6 มาตรฐาน  คือ  

คุณภาพบณัฑิต (3.83)  งานวิจยัและงานสร้างสรรค์  (3.60)  การบริการวิชาการ (3.66)  การพฒันา
สถาบนัและบุคลากร (3.91)  หลกัสูตรและการเรียนการสอน (3.55)  และการประกนัคุณภาพ (4.50)  
และระดบัพอใช ้1 มาตรฐาน  คือ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม (3.00)   

 

มาตรฐานที� 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

คณะวิทยาการจดัการเปิดสอนระดบัปริญญาตรี 10 หลกัสูตร  และปริญญาโท 1 หลกัสูตร  มี
คณาจารยป์ระจาํ 42 คน  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 7 คน ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 33 คน  ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 2 คน     มีนักศึกษาปริญญาตรี 5,611 คน ปริญญาโท 111 คน  บณัฑิตสําเร็จการศึกษา 
1,089 คน  พบวา่ บณัฑิตไดง้านทาํ คิดเป็นร้อยละ 90.30  อยูใ่นระดบัดีมาก  ไดง้านทาํตรงสาขา คิดเป็น
ร้อยละ 75.70  และยงัพบวา่ไดเ้งินเดือนเริ1มตน้ตรงวฒิุ ร้อยละ 68.90  อยูใ่นระดบัพอใช ้

สาํหรับความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต  ค่าเฉลี1ย 3.9  อยูใ่นระดบัดี 
มีนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าที1จบการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไดรั้บรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณยกยอ่งใน

ด้านวิชาการและวิชาชีพ จาํนวน 2 คน  อยู่ในระดับดีมาก  และวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของ
นกัศึกษาที1ไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปีที1ผ่านมา  จาํนวน 2 เรื1อง  อยู่
ในระดบัดี  

ดังนั�น   ผลการประเมิน ตามอิงเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี�ได้เท่ากับ 3 คะแนน  จํานวน      
3 ตัวบ่งชี� (ตัวบ่งชี�ที& 1.1, 1.4 และ 1.5)  ได้เท่ากับ 2คะแนน   จํานวน 2 ตัวบ่งชี� (ตัวบ่งชี�ที& 1.2 และ 1.6)  
และได้เท่ากบั 1 คะแนน  คือตัวบ่งชี�ที& 1.3  

สําหรับการประเมินอิงพฒันาการ  มีพฒันาการ จาํนวน 4 ตวับ่งชี.   (ตวับ่งชี. ที1 1.1, 1.4, 1.5 และ
1.6)  ไม่มีพฒันาการจาํนวน 2 ตวับ่งชี.  (ตวับ่งชี. ที1 1.2 และ1.3) และบรรลุเป้าหมายทุกตวับ่งชี. ยกเวน้ตวั
บ่งชี. ที1 1.6 
 ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต  ค่าเฉลี&ย 3.83  อยู่ในระดับดี   
 จุดเด่นและปัจจัยทางบวก  

1. มีอาจารย์ที1 มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทในการพฒันางานอย่างต่อเนื1องและ
กา้วหนา้ 

2. ใชชุ้มชนเป็นโจทยใ์นการเรียนรู้ ทาํใหอ้าจารยไ์ดรั้บประสบการณ์จริง 
จุดที�ควรพฒันา 

1. สร้างมูลค่าเพิ1มให้กบันกัศึกษาให้สามารถทาํงานไดรั้บเงินเดือนเริ1มตน้ไดต้ามเกณฑ์
หรือสูงกวา่  และไดท้าํงานไดต้รงกบัสาขาที1เรียน 

2. ควรจดัสอบ Exit Exam เพื1อพฒันาบณัฑิตให้ไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาด  
โดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ การเป็นผูน้าํ  และการตลาด เป็นตน้ 
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มาตรฐานที� 2  มาตรฐานด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
 คณะวทิยาการจดัการ  มีแผนงานส่งเสริมงานวจิยัและงานสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการ  โดยมีรอง
คณบดีเป็นผูรั้บผิดชอบ ซึ1 งส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมในการพฒันางานวิจยัอย่างต่อเนื1อง  ซึ1 ง
คณะฯ มีผลงานวจิยั จาํนวน 6 เรื1อง  คิดเป็นร้อยละ 15  อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง  สําหรับเงินสนบัสนุน
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ภายใน เป็นเงิน 1,722,925 บาท  คิดเป็น 43,073 บาทต่ออาจารยป์ระจาํ  
รวมทั.งเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคภ์ายนอก เป็นเงิน 1, 530,777 บาท  คิดเป็น 38,269 บาท
ต่ออาจารยป์ระจาํ  อยูใ่นระดบัดีมาก 
 ส่วนอาจารยป์ระจาํที1ไดรั้บทุนทาํวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในมหาวิทยาลยัรวมทั.งสิ.น 4 
คน  คิดเป็นร้อยละ 10  อยูใ่นระดบัพอใช ้และเมื1อพิจารณาจาํนวนอาจารยป์ระจาํที1ไดรั้บทุนทาํวิจยัหรือ
งานสร้างสรรคจ์ากภายนอกมหาวทิยาลยัรวม 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.5   
 ดังนั'น ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี'ได้เท่ากับ 3  คะแนน จํานวน 3      
ตัวบ่งชี' (ตัวบ่งชี'ที� 2.2, 2.3 และ 2.5)  และได้เท่ากบั 1 คะแนนจํานวน 2 ตัวบ่งชี' (ตัวบ่งชี'ที� 2.1, 2.4) 
 สําหรับการประเมินอิงพฒันาการ  มีพฒันาการ จาํนวน 3 ตวับ่งชี.  (ตวับ่งชี. ที1 2.2, 2.3 และ 2.5)  
ไม่มีพฒันาการจาํนวน 2 ตวับ่งชี.  (ตวับ่งชี. ที1 2.1, 2.4) สามารถบรรลุเป้าหมายทุกตวับ่งชี. ยกเวน้ตวับ่งชี. ที1 
2.4 
 ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินมาตรฐานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ ค่าเฉลี&ย 3.60  
อยู่ในระดับดี  
 
 
 จุดเด่นและปัจจัยทางบวก 

1. มีการนาํข้อเสนอเพื1อการพฒันาจากผลการประเมินรอบที1แล้วมาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาชดัเจน 

2. สามารถแสวงหาเงินทุนจากแหล่งสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอกไดดี้ 
จุดที�ควรพฒันา 

1. ควรร่วมมือกบัองค์กรภายนอกในทอ้งถิ1นดา้นการเงิน  เครือข่ายงานวิจยั  เพื1อร่วมมือ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ที1เป็นภูมิปัญญาของทอ้งถิ1น นาํไปสู่การบรรลุปรัชญา และเป้าหมายของกลุ่ม
สาขาวชิาและมหาวทิยาลยั 

2. ควรส่งเสริมให้คณาจารยจ์ดัทาํผลงานทางวิชาการดา้นงานวิจยั  และให้มีการเผยแพร่
งานวจิยัและงานสร้างสรรคข์องมหาวิทยาลยัทั.งในและนอกเครือข่ายการวิจยั  รวมทั.งช่องทางอื1น ๆ ให้
มากขึ.น 
มาตรฐานที� 3  มาตรฐานด้านการบริการวชิาการ 
 คณะมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที1ตอบสนองและพฒันาเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของสังคม/ชุมชน  ทั.งสิ.น 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 37.5 ต่ออาจารยป์ระจาํ  อยู่ในระดบัดี  
อาจารยเ์ป็นที1ปรึกษา  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั  กรรมการวิชาการ และกรรมการ
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วิชาชีพในระดบัชาติ ทั.งสิ.น 10 คน     คิดเป็นร้อยละ 23.8  อยู่ในระดบัดี  มีการบูรณาการการจดัการ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาชีพ เช่น โครงการอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรมทอ้งถิ1นชุมชน
เกาะแรต  อยูใ่นระดบัดี 
 สาํหรับค่าใชจ่้ายและมูลค่าของสถาบนัยงัมีไม่มากนกั คือ 2,975 บาท  อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง  
 ส่วนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที1ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 
มี 5 แหล่ง  อยูใ่นระดบัดีมาก  รายรับที1ไดจ้ากการให้บริการวิชาการ คิดเป็นเงิน 64,528 บาทต่ออาจารย์
ประจาํ  อยูใ่นระดบัดีมาก 
 ในดา้นความสําเร็จของประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพนัธกิจ อยู่ใน
ระดบัดี 
 ดังนั�น  ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี�  ได้เท่ากับ 3 คะแนน  จํานวน 2 
ตัวบ่งชี� (ตัวบ่งชี�ที& 3.5, 3.6) ได้เท่ากับ 2 คะแนน จํานวน 4 ตัวบ่งชี�   (ตัวบ่งชี�ที& 3.1,3.2, 3.3 และ 3.7 )  
และได้เท่ากับ 1 คะแนน  คือตัวบ่งชี�ที& 3.4 สําหรับผลการประเมินอิงพัฒนาการมีพัฒนาการทุกตัวบ่งชี�
ยกเว้นตัวบ่งชี�ที& 3.4 สามารถบรรลุเป้า 4 ตัวบ่งชี�  ไม่บรรลุเป้า 4 ตัวบ่งชี� 
 ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินการมาตรฐานดา้นการบริการวชิาการ  ค่าเฉลี&ย 3.66  ระดับ
ดี   
 จุดที�ควรพัฒนา  ค่าใชจ่้ายเป็นตวัเงิน  และค่าใชจ่้ายไม่เป็นตวัเงิน ของคณะในการให้บริการ
และวชิาชีพต่ออาจารยป์ระจาํ  
 

มาตรฐานที� 4  มาตรฐานด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 การดาํเนินงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  มีผลการดาํเนินการตามแผนกลยุทธ์และ
แผนงานทั.งสิ.น 20 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.01  อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง  ส่วนค่าใชจ่้ายและมูลค่าที1
ใช้ในการอนุรักษ์ พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรม  เป็นเงิน 268,704 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 4.66 อยูใ่นระดบัดี 
 สาํหรับผลงานหรือชิ.นงาน การพฒันาองคค์วามรู้และสร้างมาตรฐานศิลปะและวฒันธรรม ไม่มี
ชิ.นงาน       อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 ส่วนประสิทธิภาพในการอนุรักษ ์พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรม  มีผล
การดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัดีมาก   

ดังนั�น  ผลการประเมิน ตามอิงเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี�  ได้เท่ากบั 3 คะแนน   จํานวน 2 

ตัวบ่งชี�  (ตัวบ่งชี�ที& 4.2 และ 4.4)  และได้เท่ากบั 1  คะแนน  จํานวน 1 ตัวบ่งชี�  (ตัวบ่งชี�ที& 1.1 )  และได้ 0 

คะแนน คือตัวบ่งชี�ที& 4.3 
สําหรับผลการประเมินอิงพฒันาการ  มีพฒันาการ 2 ตวับ่งชี.  (ตวับ่งชี. ที1 4.2 และ 4.4)  ไม่มี

พฒันาการ 2  ตวับ่งชี.   (ตวับ่งชี. ที1 4.1และ 4.3) เมื1อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายแลว้บรรลุเป้าหมายทุกตวั
บ่งชี.  ยกเวน้ตวับ่งชี. ที1 4.3 
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ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินมาตรฐานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  ค่าเฉลี&ย 

3.00  อยู่ในระดับพอใช้  
จุดที�ควรพฒันา 

1. ควรมีผลงานหรือชิ.นงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานศิลปะและ
วฒันธรรม 

2. ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การนาํศาสตร์การจัดการตามแนวภูมิปัญญาไทย และแนวพุทธศาสตร์เพื�อรักษา

สมดุลระหว่างการบริหารและจัดการแนวตะวนัตกกับของไทย  
 

มาตรฐานที� 5  มาตรฐานด้านการพฒันาองค์การและบุคลากร 

 คณะมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการ  ที1มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ที1สะท้อนถึงนโยบาย  
วตัถุประสงค์  โดยมีการประชุมมากกว่าร้อยละ 80  มีการมอบหมายงานและกระจายอาํนาจโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ และผลกัดนัให้คณะสามารถแข่งขนัไดท้ั.งภายในและภายนอก  และไดมี้การพฒันาคณะ
ไปสู่องค์กรการเรียนรู้  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารยป์ระจาํและบุคลากรสายสนับสนุนได้
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื1อง  โดยอาศยัผลการประเมินภายในและภายนอก  ทั.งนี. มีการเชื1อมโยงแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ  มหาวทิยาลยัและคณะไดส้อดคลอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  อยูใ่นระดบัดีมาก 
 ในการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกร่วมกนั  มีผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัดีมาก 
 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื1อการบริหาร  การเรียนการสอน และการวิจยั  อยู่ในระดบัดี
มาก 
 สินทรัพยถ์าวรสุทธิรวม 96,439,100 บาท ต่อนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า คิดเป็นเงิน 29,838.83 
บาท  อยูใ่นระดบัพอใช ้
 ค่าใชจ่้ายทั.งหมดต่อนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า เท่ากบั 97.16% อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 เงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาํเนินการ  เท่ากบั 0.54  อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 อาจารยป์ระจาํที1เขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ/นาํเสนอผลงานมีจาํนวน 23 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 
57.50 ของอาจารยท์ั.งหมด  อยูใ่นระดบัดีมาก  
 งบประมาณสนบัสนุนการพฒันาอาจารยท์ั.งในประเทศและต่างประเทศ  เป็นเงิน 1,133,044.08 
บาท  เมื1อเทียบสัดส่วนของงบประมาณที1สนบัสนุนแลว้เป็นเงิน 26,977.24 บาท  ต่ออาจารยป์ระจาํ อยู่
ในระดบัดีมาก 
 ส่วนบุคลากรสายสนบัสนุน 5 คน  ได้รับการพฒันาความรู้ 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่ใน
ระดบัดีมาก 

ดังนั�น   ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี�  ได้เท่ากับ  3 คะแนน  จํานวน      

7 ตัวบ่งชี� (ตัวบ่งชี�ที& 5.1, 5.3, 5.4 , 5.5, 5.9, 5.10 และ 5.11)  และได้เท่ากับ 1  คะแนน จํานวน 3 ตัวบ่งชี�  

(ตัวบ่งชี�ที& 5.6, 5.7 และ 5.8) และได้เท่ากบั 2 คะแนน คือ  ตัวบ่งชี�ที& 5.2 
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สาํหรับผลการประเมินอิงพฒันาการ  มีพฒันาการ 8 ตวับ่งชี.   (ตวับ่งชี. ที1 5.1, 5.2 , 5.3, 5.4 , 5.5, 
5.9, 5.10 และ 5.11)  ไม่มีพฒันาการ 3 ตวับ่งชี.   (ตวับ่งชี. ที1  5.6, 5.7 และ 5.8)  เมื1อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายแลว้บรรลุเป้าหมายทุกตวับ่งชี.  ยกเวน้ตวับ่งชี. ที1 5.7 และ 5.8 
 ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินมาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร  ค่าเฉลี&ย 3.91   

อยู่ในระดับดี  
จุดเด่นและปัจจัยทางบวก  
   คณะมีการกาํหนดปรัชญาและวิสัยทศัน์ที1มีความสอดคล้องกันและสอดคล้องกับของ

มหาวิทยาลยั  และไดมุ้่งมั1นปฏิบติัพนัธกิจให้บรรลุผลสําเร็จตามปรัชญาและวิสัยทศัน์อย่างจริงจงั  มี
ลกัษณะเป็นปรนยัที1สามารถตรวจสอบได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการกาํหนดแผนกลยุทธ์ที1สอดคลอ้งกบัของ
มหาวิทยาลยัและระดบัชาติ  มุ่งมั1นพฒันาคณะสู่องค์การเรียนรู้  โดยให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  
และใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอก  มีโครงการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรที1ชดัเจน 

จุดที�ควรพฒันา 
1. ควรสร้างความมั1นคงให้แก่คณะมากขึ.นดว้ยการเพิ1มสิ1งต่อไปนี. คือ  การเพิ1มสัดส่วน

ค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษา  ทรัพยสิ์นถาวรต่อหวันกัศึกษา  และเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาํเนินการ 
2. เพิ1มศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื1อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจยัให้

ทนัสมยั  เชื1อมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  และมีฐานขอ้มูลเกี1ยวกบัเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถิ1น   ที1เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานตามพนัธกิจที1กาํหนด 
มาตรฐานที� 6  มาตรฐานด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 คณะเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี 10 หลักสูตร  และระดบัปริญญาโท 1 หลักสูตร  โดยทุก
หลกัสูตร           ไดม้าตรฐานตามเกณฑข์อง สกอ. คิดเป็นร้อยละ 100  อยูใ่นระดบัดีมาก 
 นกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ คิดเป็นร้อยละ 223.20   
 อาจารยป์ระจาํวฒิุปริญญาเอกทั.งหมด 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.66 อยูใ่นระดบัพอใช ้
 การดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมีทั.งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19  อยูใ่นระดบัพอใช ้
 ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์ดาํเนินการอยูใ่นระดบัดี ก ร ะ บ ว น ก า ร
เรียนรู้ที1เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยเนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัและประสบการณ์จริง  อยูใ่นระดบัดีมาก 
 ส่วนระดบัการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนของอาจารย ์ คะแนน
เฉลี1ย 3.98  
 จาํนวนนกัศึกษาที1เขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันาต่อจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  คิด
เป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบัดีมาก 
 สําหรับค่าใช้จ่ายทั.งหมดที1ใชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อนกัศึกษาเท่ากบั          
1,634.56 บาท  อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
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 ดังนั�น  ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี�ได้เท่ากับ 3 คะแนน  จํานวน        
5 ตัวบ่งชี� (ตัวบ่งชี�ที& 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 และ 6.8) และได้เท่ากบั 1 จํานวน 4  ตัวบ่งชี� คือ ตัวบ่งชี�ที& 6.2, 6.3, 
6.4 และ 6.9)    
 สําหรับการประเมินอิงพฒันาการ  มีพฒันาการจาํนวน 5 ตวับ่งชี.   (ตวับ่งชี. ที1 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 
และ 6.8)   ไม่มีพฒันาการ จาํนวน 4 ตวับ่งชี.    (ตวับ่งชี. ที1 6.2, 6.3, 6.4 และ 6.9) และบรรลุเป้าหมายตาม
แผนทุกตวับ่งชี.   ยกเวน้ตวับ่งชี. ที1 6.2 
 ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินมาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ค่าเฉลี�ย 3.55  อยู่

ในระดับดี  
 จุดเด่นและปัจจัยทางบวก  

1. มีผลการดาํเนินงานดา้นนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรและกิจกรรมการศึกษาสูง 

2. หลกัสูตรไดม้าตรฐานสูง 
3. มีคณาจารยใ์นวยัหนุ่มสาวจาํนวนมาก 

 จุดที�ควรพฒันา 
1. ควรส่งเสริมเพิ1มพนูวทิยฐานะ (ตาํแหน่งทางวชิาการ) ของคณาจารย ์
2. ควรมีการพฒันาคณาจารยใ์หมี้คุณวฒิุทางการศึกษาสูงขึ.นอยา่งต่อเนื1อง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและเพิ1มพูนประสบการณ์แก่คณาจารย์รุ่นใหม่  ให้มี

ความสามารถและศกัยภาพเพิ1มงานที1จะทาํงานทดแทนคณาจารยที์1จะเกษียณอาย ุ
 
มาตรฐานที� 7  มาตรฐานด้านระบบการประกนัคุณภาพ 
 การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เป็นไปตามแนวทางของ
มหาวิทยาลยั     โดยการบูรณาการองคป์ระกอบและตวับ่งชี. เดิมของสํานกังานสภาสถาบนัราชภฏัและ
ตวับ่งชี. ของ สมศ. และนาํผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปี พ.ศ.2546  มาจดัทาํแผนปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื1อง  มีคณะกรรมการบริหารคณะที1ดาํเนินการประกนัคุณภาพสอดแทรกเขา้ไปในระบบการบริหาร  
และไดเ้นน้กระบวนการประกนัคุณภาพภายใน  ที1เป็นระบบชดัเจนจะทาํให้ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในมีการพฒันาอยา่งต่อเนื1อง 
 ดังนั�น   ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี� ได้เท่ากับ  3 คะแนนทั�ง 2 ตัว
บ่งชี� 
 สําหรับการประเมินอิงพฒันาการ  มีพฒันาการทุกตวับ่งชี.    และบรรลุเป้าหมายทุกตวับ่งชี.
เช่นเดียวกนั 
 ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินมาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ  ค่าเฉลี&ย 4.50  อยู่
ในระดับ ดี 
 จุดเด่นและปัจจัยทางบวก ได้มีการนําผลการประเมินภายในมาใช้ในการพฒันาคนจนเห็น
ความกา้วหนา้อยา่งชดัเจนในรอบ 3 ปีที1ผา่นมา 
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 จุดที�ควรพฒันา 
1. ควรพฒันานวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพ  โดยให้มีการจดัทาํเทียบเคียงสมรรถนะ  

(Benchmarking) งานประกนัคุณภาพกบัสถาบนัการศึกษาอื1น ๆ ทั.งในดา้นภาครัฐและเอกชน 
2. ควรบูรณาการประกนัคุณภาพให้เป็นงานเดียวกนัในดา้นการบริหารและการเรียนการ

สอน  รวมทั.งการบริการทางวชิาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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ข้อมูลพื'นฐานคณะวทิยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2551 
 

(การรายงานขอ้มูลให้รายงานในรอบปีการศึกษา ยกเวน้เฉพาะที1 ระบุให้ใชร้อบปีงบประมาณ โดยแยก
รายงานระดบักลุ่มสาขาตามนิยามของสมศ.1 และภาพรวมของสถาบนั) 
 

รายการ  ภาพรวม 

องค์ประกอบที� 1  (ใชร้อบงบประมาณ)  
•   จาํนวนตวับ่งชี.ของ แผนปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ 

 
105 

•   จาํนวนตวับ่งชี.ของแผนปฏิบติังานประจาํปี ที1บรรลุเป้าหมาย 100 

องค์ประกอบที� 2  
•   จาํนวนหลกัสูตรที1เปิดสอนทั.งหมด  

- ระดบัอนุปริญญา  
- ระดบัปริญญาตรี  
- ระดบัปริญญาโท (แผน ก )  
- ระดบัปริญญาโท (แผน ข )  
- ระดบัปริญญาเอก  

 
 
 

3 
1 

•   จาํนวนหลกัสูตรที1มี จาํนวนและคุณวฒิุ อาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
หลกัสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบติัที1เกี1ยวขอ้ง 
- ระดบัอนุปริญญา  
- ระดบัปริญญาตรี  
- ระดบัปริญญาโท  
- ระดบัปริญญาเอก 

 

 
 
 

4 
1 

•   จาํนวนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาที1 อาจารยมี์ภาระงานที1 ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และการ
คน้ควา้อิสระ เป็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐานหลกัสูตร 
- ระดบัปริญญาโท 
- ระดบัปริญญาเอก 

 
 
 

 
 

1 
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รายการ  ภาพรวม 

•   จาํนวนหลกัสูตร บณัฑิตศึกษาที1 นกัศึกษาปฏิบติัตาม เกณฑส์าํเร็จ การศึกษา
ครบถว้น ตามที1ระบุในเกณฑ์ มาตรฐานหลกัสูตร  
- ระดบัปริญญาโท  
- ระดบัปริญญาเอก  

 

 
 

1 

•   จาํนวนบณัฑิต ปริญญาตรีที1ไดง้านทาํ ตรงสาขาที1สาํเร็จ การศึกษา 
 

378  คน 

•   ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผูเ้รียนในเรื1อง คุณภาพการสอนและ สิ1ง
สนบัสนุนการ เรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดบั) เฉลี1ยทุก หลกัสูตร  
- ระดบัอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
- ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

 

 

 
 
 
 

4.22  

•   จาํนวนหลกัสูตรที1 จดัทาํขึ.นใหม่หรือที1 ปรับปรุงและจาํนวน หลกัสูตรที1ยงัไม่มีการ 
ปรับปรุงซึ1 งมีโครงการ หรือกิจกรรมที1บุคคล ชุมชน องคก์ร ภายนอกมีส่วนร่วม  
- ระดบัอนุปริญญา  
- ระดบัปริญญาตรี  
- ระดบัปริญญาโท  
- ระดบัปริญญาเอก  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
1 
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รายการ  ภาพรวม 

• จาํนวนนกัศึกษา รวมทุกหลกัสูตร  
- ระดบัอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
- ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  

 
 
 

3,378 
1,737 
268 

•  จาํนวนนกัศึกษา เตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร  
- ระดบัอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
- ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

2705.87 
 

1295.33 
 
 
 

•  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ทั.งหมดเมื1อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี 
- จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ) 
- จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ) 1295.33*1.8 

5037.46 
2705.87 
2331.59 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํทั.งหมดที1ไม่มี ตาํแหน่งวชิาการ  50 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํทั.งหมดที1มี ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 13 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํทั.งหมดที1มี ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํทั.งหมดที1มี ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ - 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํระดบับณัฑิต ศึกษาที1มีคุณสมบติั ครบถว้นที1จะเป็นอาจารย์
ที1ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (เฉพาะที1 ปฏิบติังานจริง)  

 

 

N/A 
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รายการ ภาพรวม 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํระดบับณัฑิตศึกษาที1ทาํ หนา้ที1เป็นที1ปรึกษา วทิยานิพนธ์ N/A 

•   จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุน ทั.งหมด  6 

•   จาํนวนบุคลากร สายสนบัสนุนที1เป็น นกัวจิยั  - 

•   จาํนวนนกัวิจยัที1ลา ศึกษาต่อ  - 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํที1เขา้ร่วมประชุม วชิาการหรือนาํเสนอ ผลงานวชิาการ  
- ในประเทศ  
- ต่างประเทศ  

 
59 
- 

•   จาํนวนบุคลากร ประจาํสายสนบัสนุนที1 ไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะวชิาชีพ  
- ในประเทศ  
- ต่างประเทศ  

 
6 

•   จาํนวนผลงานวิจยั และ/หรือนวตักรรมการ เรียนการสอนของ คณาจารย ์ - 

•   จาํนวนบณัฑิตระดบั ปริญญาตรีทั.งหมด 845 

•   จาํนวนบณัฑิต ระดบัปริญญาตรีที1ไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา  155 

•   จาํนวนบณัฑิต ปริญญาตรีที1ศึกษาต่อ ระดบับณัฑิตศึกษา  42 

•   จาํนวนบณัฑิต ปริญญาตรีที1ไม่มีงาน ทาํประจาํก่อนเขา้ ศึกษาและไดง้านทาํและ
ประกอบอาชีพ อิสระหลงัสาํเร็จ การศึกษา  

126 

•   จาํนวนบณัฑิต ปริญญาตรีที1ไม่มีงาน ทาํประจาํก่อนเขา้ ศึกษาและไดรั้บ เงินเดือน
เริ1มตน้ เป็นไปตามเกณฑห์ลงั สาํเร็จการศึกษา 

381 

•   จาํนวนบณัฑิต ปริญญาตรีที1ไม่มีงาน ทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บเงินเดือน 
เริ1มตน้สูงกวา่เกณฑ์ หลงัสาํเร็จการศึกษา  

N/A 

•   จาํนวนบณัฑิต ปริญญาตรีที1ไม่มีงาน ทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บเงินเดือน 
เริ1มตน้ตํ1ากวา่เกณฑ ์หลงัสาํเร็จการศึกษา  

N/A 

•   ระดบัความพึงพอใจ ของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช ้บณัฑิต  
(เทียบจากค่า 5 ระดบั)  
 
 
 
 
 
 
 

3.72 
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รายการ ภาพรวม 

•   จาํนวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1 สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที1ผา่นมา
ทั.งหมดทุก ระดบัการศึกษาที1ไดรั้บ รางวลัประกาศเกียรติคุณ ยกยอ่ง ระดบัชาติ
หรือ นานาชาติ 
- ดา้นวชิาการ วชิาชีพ  
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
- ดา้นกีฬา สุขภาพ  
- ดา้นศิลปะและ วฒันธรรม  
- ดา้นสิ1งแวดลอ้ม  

 
 
 

4 
1 
 

1 
 

•   จาํนวนรางวลั ประกาศเกียรติคุณ      ยกยอ่งที1นกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1 
สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที1ผา่นมาทั.งหมดทุก ระดบัการศึกษาที1ไดรั้บ ใน
ระดบัชาติหรือ นานาชาติ  
- ดา้นวทิยานิพนธ์ บณัฑิตศึกษา  
- ดา้นวชิาการ วชิาชีพ  
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
- ดา้นกีฬา สุขภาพ  
- ดา้นศิลปะและ วฒันธรรม  
- ดา้นสิ1งแวดลอ้ม 

 
 
 
 

4 
1 
 

1 
 

•   จาํนวนนกัศึกษา บณัฑิตศึกษาปัจจุบนั และศิษยเ์ก่าระดบั บณัฑิตศึกษาที1สาํเร็จ 
การศึกษาในรอบ 5 ปีที1ผา่นมาทั.งหมดที1ไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณ ยกยอ่ง
ระดบัชาติหรือนานาชาติจากผลงานวจิยั และ/หรือวทิยานิพนธ์  

1 

•  จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที1 สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที1ผา่นมาทั.งหมด
ทุกระดบัการศึกษาที1ไดรั้บ รางวลัดา้นศิลปะและวฒันธรรม  

1 

•   จาํนวนศิษยเ์ก่าที1 สาํเร็จการศึกษาใน รอบ 5 ปีที1ผา่นมา ทั.งหมดทุกระดบั การศึกษา  
- ระดบัอนุปริญญา  
- ระดบัปริญญาตรี  
- ระดบัปริญญาโท  
- ระดบัปริญญาเอก 

 

 
 
 

 
N/A 
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รายการ ภาพรวม 

•   จาํนวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่า ทั.งหมดทุกระดบั การศึกษาที1ไดรั้บ รางวลั
ประกาศเกียรติ คุณยกยอ่งระดบัชาติและ นานาชาติ  
- ดา้นวชิาการ วชิาชีพ  
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
- ดา้นกีฬา สุขภาพ  

 
 

5 
1 

 

•   จาํนวนรางวลัประกาศ เกียรติคุณยกยอ่งที1 นกัศึกษาปัจจุบนัและ ศิษยเ์ก่าทั.งหมดทุก 
ระดบัการศึกษาที1ไดรั้บ ในระดบัชาติหรือ นานาชาติ  
- ดา้นวชิาการ วชิาชีพ  
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
- ดา้นกีฬา สุขภาพ  
- ดา้นศิลปะและ วฒันธรรม  
- ดา้นสิ1งแวดลอ้ม 

 
 
 

5 
 

1 
 

องค์ประกอบที� 3  
•   ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการนกัศึกษา (เทียบจาก ค่า 5 ระดบั)  

 
N/A 

•   จาํนวนโครงการ กิจกรรมนกัศึกษาแยก ตามประเภทกิจกรรม  
- จาํนวนกิจกรรม วชิาการ  
- จาํนวนนกัศึกษา ที1เขา้ร่วมทุกกิจกรรม  
- จาํนวนกิจกรรม กีฬาและการส่งเสริม สุขภาพ  
- จาํนวนนกัศึกษา ที1เขา้ร่วมทุกกิจกรรม  
- จาํนวนกิจกรรม บาํเพญ็ประโยชน์และ รักษาสิ1งแวดลอ้ม  
- จาํนวนนกัศึกษา ที1เขา้ร่วมทุกกิจกรรม  
- จาํนวนกิจกรรม นนัทนาการ  
- จาํนวนนกัศึกษาที1เขา้ร่วมทุกกิจกรรม  
- จาํนวนกิจกรรม ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
- จาํนวนนกัศึกษาที1เขา้ร่วมทุกกิจกรรม  

 
30 

ร้อยละ  100 
3 

ร้อยละ  100 
5 

ร้อยละ  100 
1 

ร้อยละ  100 
8 

ร้อยละ  100 

องค์ประกอบที� 4  
•  จาํนวนเงินสนบัสนุน การวิจยัและงาน สร้างสรรค(์ใชร้อบปี งบประมาณ)  

- จาํนวนเงิน สนบัสนุนจากภายนอก สถาบนั  
- จาํนวนเงิน สนบัสนุนจากภายใน สถาบนั  

 
 

 
 

365,000  บาท 
185,650 บาท 
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รายการ 
 

ภาพรวม 

•   จาํนวนอาจารย ์ประจาํที1ไดรั้บทุนวิจยั (ใชร้อบปีงบประมาณ)  
- จาํนวนที1ไดรั้บทุน จากภายนอกสถาบนั  
- จาํนวนที1ไดรั้บทุน จากภายในสถาบนั  

 
16  คน 
13  คน 

•   จาํนวนการเผยแพร่ ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 
- จาํนวนผลงานที1ตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติ 
- จาํนวนผลงานที1 ตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบั นานาชาติ  
- จาํนวนผลงานที1จดสิทธิบตัรและ อนุสิทธิบตัร  
- จาํนวนผลงานที1 นาํไปใชป้ระโยชน์ระดบั ชาติหรือนานาชาติ  

7 

•   จาํนวนบทความ วจิยัที1ไดรั้บอา้งอิงใน refereed journal หรือในฐานขอ้มูล  - 

องค์ประกอบที� 5  
•   จาํนวนอาจารยป์ระจาํที1มีส่วนร่วมในการบริการวชิาการ  

 
31 คน 

•   จาํนวนกิจกรรมหรือ โครงการบริการวชิาการ  27 โครงการ 

•   จาํนวนแหล่ง ใหบ้ริการวิชาการและ วชิาชีพระดบัชาติหรือ นานาชาติ 2 แหล่ง 

•   ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (จากผลสาํรวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) 

ร้อยละ 85.07 

องค์ประกอบที� 6  
•   จาํนวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม  

 
22 โครงการ  

•   จาํนวนผลงานหรือ ชิ.นงานการพฒันาองค ์ความรู้และสร้าง มาตรฐาน 
ศิลปวฒันธรรม 

- 

องค์ประกอบที� 7  
•   จาํนวนอาจารยป์ระจาํ(รวมนกัวจิยั) ที1ไดรั้บรางวลั ผลงานทางวชิาการหรือ วชิาชีพ

ในระดบัชาติหรือ นานาชาติ  
- ดา้นการวจิยั  
- ดา้นศิลปวฒันธรรม  
- ดา้นอื1นๆ  

 

 

 
- 
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รายการ 
 

ภาพรวม 

•   จาํนวนรางวลัผลงาน วชิาการหรือวชิาชีพ ระดบัชาติหรือนานาชาติ ที1อาจารย์
ประจาํไดรั้บ  
- ดา้นการวจิยั  
- ดา้นศิลปวฒันธรรม  
- ดา้นอื1นๆ 

- 

องค์ประกอบที� 8 (ใชร้อบปีงบประมาณ)  
•   รายรับทั.งหมดของ สถาบนั  

3,964,680 บาท 

•   รายรับจากการ บริการวชิาการและ วชิาชีพ  70,680 บาท 

•   ค่าใชจ่้ายทั.งหมด ของสถาบนัโดยไม่ รวมครุภณัฑ์ อาคาร สถานที1และที1ดิน  N/A 

•   ค่าใชจ่้ายดา้น ครุภณัฑ์ อาคาร สถานที1และที1ดิน  N/A 

•   ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการบริการวชิาการ และวชิาชีพ  278,336 บาท 

•   ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรม  418,280 บาท 

•   ค่าใชจ่้ายเพื1อ พฒันาอาจารย ์ 868,031.10 บาท 

•   ค่าใชจ่้ายที1ใชใ้น ระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนยส์ารสนเทศ  N/A 

•   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  757,357.80 บาท 

•   สินทรัพยถ์าวร N/A 

องค์ประกอบที� 9  
•   ระดบัความสาํเร็จ ของการประกนั คุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ 5 ระดบั

ของ  สกอ. 

 
3.72 
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รายชื�อคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาการจัดการ 

ปีการศึกษา 2550-2551 
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 371 

รายชื�อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 372 
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 392 

 
 

 

 

 



 393 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 394 
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 396 

รายชื�อคณะทาํงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ 

 

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์     ฉิมะสังคนนัท ์ ประธานกรรมการ 
  2.  อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการ 
  3.  อาจารยสุ์กฤตา  ชชัวาลกิจกุล กรรมการ 
            4.  อาจารยด์วงใจ   คงคาหลวง กรรมการ 
 5.  อาจารยสิ์ริพงศ ์   ไชยชนะ กรรมการ 
 6.  อาจารยสุ์รภทัร   แจง้ดี  กรรมการ  
  7.  อาจารยพ์ิชามญชุ์   เลิศวฒันพรชยั กรรมการ  
 8.  อาจารยช์ญาพรรธณ์  เนตรโพธิ� แกว้ กรรมการ 
  9.  อาจารยผ์อ่งใส              สินธุสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
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รายชื�อผู้จัดทาํรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

ประจําปีการศึกษา 2551 
....................................................................... 

 

   1.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ ประธานกรรมการ 
   2.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 
   3.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา  บวัเวช กรรมการ 
   4.   อาจารยจ์นัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 
   5.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  บุญทานนท ์ กรรมการ 
   6.   อาจารยว์นัเพญ็  คงวฒันกุล กรรมการ 
   7.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 
   8.   อาจารยแ์พรวพรรณ  ตรีชั.น กรรมการ 
   9.   อาจารย ์ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล กรรมการ 
 10. อาจารยว์รีกิจ  อุฑารสกุล กรรมการ 
 11. อาจารยสิ์ริพงศ ์  ไชยชนะ กรรมการ 
 12. อาจารยพ์ิชามญชุ์  เลิศวฒันพรชยั กรรมการ 
  13. อาจารยช์ญาพรรธณ์    เนตรโพธิ� แกว้ กรรมการ 
 14. อาจารยพ์งษส์ันติ�   ตนัหยง กรรมการ 
 15. อาจารยณ์ชัชา  ศิรินธนาธร กรรมการ 
 14. อาจารยสุ์ทิศา  ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ 
 15. อาจารยส์มใจ  เภาดว้ง กรรมการ 
 16. อาจารยบุ์ษบงค ์  สุวรรณะ กรรมการ 
 17. อาจารยจุ์ฑารัตน์  ชยัพฒันาการ กรรมการ 
 18. อาจารยก์ุสุมา  ชนะสุข กรรมการ 
 19. อาจารยข์วญัยพุา  ศรีสวา่ง กรรมการ 
 20. อาจารยศิ์ริรัตน์  โหตระไวศยะ กรรมการ 
 21. อาจารยก์อบแกว้  วงศอิ์นทร์อยู ่ กรรมการ  

 22. อาจารยผ์อ่งใส  สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 
 23. อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 24. อาจารยสุ์กฤตา  ชชัวาลกิจกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
           25  อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 


