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คํานํา 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ี มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นโปรแกรมวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแตปการศึกษา 2550  ไดมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา และปการศึกษา 2553 ทางโปรแกรมวิชาไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง  (SAR)   ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดทําขึ้นสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปน
ทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2553  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554  เปนรายงานท่ี
เสนอขอมูลจํานวน 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบ
ท่ี 4 การวิจัย  องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
  
 
 
 
 

      (อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล) 
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

                                                                                                  วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอนใหแกนักศึกษาของโปรแกรม  จํานวน 804 คน  แยกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ 500 คน   และนักศึกษาภาค กศ.พป. 304 คน  โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมจํานวน 11 ทาน 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554  รวม 7 องคประกอบ  โดยมีคะแนน
ประเมินภาพรวม 3.39 คะแนน  แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี ้
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  คะแนนประเมินเฉล่ีย 2.92  
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.44 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.5 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 

สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คือ องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก
สังคม  ท่ีมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอรใหกับ
โรงเรียนวัดลาดปลาเคา  โดยท่ีคณาจารยในโปรแกรมวิชาทุกทานเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกสังคม
และทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ  และองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  ซ่ึง
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอรธุรกิจไดยึดถือและปฏิบัติตาม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

สวนจุดดอยท่ีควรปรับปรุง คือ องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  ตัวบงช้ีมี 2.2  อาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก (คะแนนประเมิน 1.0)  ซ่ึงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีสัดสวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกคอนขางต่ํา และตัวบงช้ีมี 2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (คะแนนประเมิน 1.0) 
ท่ีมีสัดสวนคอนขางต่ํา 
 แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองท่ีดีนั้นตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คือ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพ่ิมมากขึ้น  
ซ่ึงอาจารยในโปรแกรมอยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 3 ทานสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอ
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอตั้งขึ้นเม่ือป 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนโปรแกรมวิชาท่ีมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในดานการจัดการและเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการประกอบอาชีพ   ตอมาในป  พ.ศ. 2546  ไดมีการเปล่ียนช่ือ
โปรแกรมใหมอีกครั้งเปน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)   จนถึงปการศึกษา 2549 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบใหความ
เห็นชอบหลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2549 
 
2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
 2.1 ปรัชญา 

รอบรูการนําคอมพิวเตอรมาใชในกิจการธุรกิจ 
 

2.2 วิสัยทัศน 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) จะเปนโปรแกรมวิชาท่ีผลิตบัณฑิตทาง

คอมพิวเตอรธุรกิจในระดับแนวหนา 
 

2.3 พันธกิจ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน โดยมีภารกิจดังนี ้
1.  ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเช่ียวชาญ และชํานาญการดานธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 
2.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพดี เจตคติท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอตนเอง ธุรกิจและสังคม 
3 .  ผลิ ตบั ณฑิ ตให เป น ผู มีค วาม คิด สร าง สรร ค  และพั ฒนา งา นธุ รกิ จคอ มพิ ว เ ตอ ร 

เพ่ือประยุกตใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผล 
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4.  สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาพัฒนาองคความรูใหม เพ่ือใชในการพัฒนากิจการธุรกิจ 
 

 
  2.4   วัตถุประสงค 

     1.   เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเช่ียวชาญดานธุรกิจคอมพิวเตอร 
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม เจตคติท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความคิดสรางสรรค ประดิษฐและพัฒนาธุรกิจคอมพิวเตอร และสามารถ
นํามาประยุกตใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. เพ่ือสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาพัฒนาองคความรูใหม และนําไปใชในการพัฒนากิจการ
ธุรกิจ 
 
3. โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานโปรแกรมคอมพิวเตอรธุรกิจ 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริการและพฒันานักศึกษา 

-  จัดตารางสอน 
-  การอบรมนักศึกษา 
-  การพัฒนาหลักสูตร 
-  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

-  งานพัสด ุ
-  งานประกันคุณภาพ 
-  งานอัตรากําลัง 
-  งานแผนและงบประมาณ 

-  งานบริการอบรมและให
คําปรึกษาแกประชาชนท่ัวไป 
-  งานศิลปวัฒนธรรม 
-  งานนักศึกษาสัมพันธ 
-  งานกิจกรรมนักศึกษา 
-  งานกิจกรรมทางศาสนา 

แผนภาพท่ี  1  โครงสรางโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
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4.  รายนามคณะผูบริหาร 

1. อาจารย  ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ                 ประธานโปรแกรมวิชาฯ 
2. อาจารยสมพล  สุขเจริญพงศ  รองประธานโปรแกรมวิชาฯ 
3. อาจารยเดช  ธรรมศิริ                           กรรมการ 
4. อาจารยจีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
5. อาจารยณัชชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
6. อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล   กรรมการ 
7. อาจารยอัฎศณ ี  เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
8. อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง   กรรมการ 
9. อาจารยมาลิน ี  นาคใหญ  กรรมการ 
10. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
11. อาจารยกุสุมา  ชนะสุข   กรรมการและเลขานุการ 

 
5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ระดบัปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) 
 หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ระดับปริญญาตรี 4 ป 
 
6. จํานวนบุคลากร 
           จํานวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  ปการศึกษา 2551  มีจํานวน  
11  คน   จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
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 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 2 18.19 
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน - - 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 9 81.81 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - - 
พนักงานอาจารย - - 
ลูกจางประจํา - - 
ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 11 100 
      
ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาตอ รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
สายวิชาการ - - - 1 - - 1 - - 1 - - 2 

สายสนับสนุน - - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - 1 - - 1 - - - - - 2 

 
       ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 2 100 
ผูชวยศาสตราจารย - - 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 2 100 
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7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 500 62.19 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 304 37.81 
บัณฑิตศึกษา - - 
             รวม                                              804 100.00 

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาค กศ.พป. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

2 ป 4 ป 5 ป 2 ป 4 ป 5 ป 
คอมพิวเตอรธุรกิจ  - 500 - 500  49 255 - 304 

รวม  - 500 - 500  49 255 - 304 

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ช้ันปที่ 1    ช้ันปที่ 2    ช้ันปที่ 3    ช้ันปที่ 4    รวม 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 132 109 110 149 500 
               รวม 132 109 110 149 500 
 
8. งบประมาณ 
ตารางท่ี 1.7  ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  ประจําป 2552 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 

งบประมาณ 
ที่เหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ที่ใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 265,000 258,993 6,607 97.5124% 
                   รวม 265,000 258,993 6,607 97.5124% 
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9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
                โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการ
ควบคุม (Quality Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment)  
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มี           
2 ระบบ ไดแก  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือเรียกวา  สมศ. 
 
         กลไกและระบบประกันคุณภาพการศกึษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาฯ และกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร 
           2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของโปรแกรมวิชาฯ มีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)   
 1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
          3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชาฯ  กับบุคคล /  องคกร 
              4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชาฯ  เผยแพรตอสังคมภายนอก       
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กรรมการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

1.  กรรมการอํานวยการ 
1.   อาจารย  ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเดช  ธรรมศิริ                           รองประธานกรรมการ 
3. อาจารยจีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
4. อาจารยณัชชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
5. อาจารยกุสุมา  ชนะสุข   กรรมการ 
6. อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล   กรรมการ 
7. อาจารยสมพล  สุขเจริญพงศ  กรรมการ 
8. อาจารยอัฎศณ ี  เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
9. อาจารยมาลิน ี  นาคใหญ  กรรมการ 
10. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
11. อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้น 
     
 2. กรรมการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

1. อาจารย  ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเดช  ธรรมศิริ                           รองประธานกรรมการ 
3. อาจารยจีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
4. อาจารยณัชชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
5. อาจารยกุสุมา  ชนะสุข   กรรมการ 
6. อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล   กรรมการ 
7. อาจารยสมพล  สุขเจริญพงศ  กรรมการ 
8. อาจารยอัฎศณ ี  เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
9. อาจารยมาลิน ี  นาคใหญ  กรรมการ 
10. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
11. อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง   กรรมการและเลขานุการ 
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 หนาท่ี  ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ และรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปการศึกษา 
10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ ให
บรรลุวัตถุประสงคตามปรชัญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ   จึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้

1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจได 
3. สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา 
4. มีความรูและทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
5. มีความสามารถออกแบบระบบงานดานธุรกิจเบ้ืองตน 
6. มีความสามารถในการใชภาษาสากลอยางนอย 1 ภาษา 
7. มีความสามารถในการรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย 
8. มีบุคลิกภาพด ี
9. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานท่ีรับผิดชอบ 
10. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและตอสังคม 
11. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
11.  อาคารสถานที ่

อาคาร  A6  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  
 สถานท่ีตั้ง  85  ถนนมาลัยแมน  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
 

12.  องคประกอบคุณภาพ 
             โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ   ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  6   องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยทุธท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของโปรแกรมวิชา โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในโปรแกรมวิชา 
และไดรับความเห็นชอบจากโปรแกรม
วิชา โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10   (พ.ศ.2551 - 2554) 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มีการ
จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของทางโปรแกรมวิชา (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1  คําส่ัง
เชิญประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะและโปรแกรม
วิชา) โดยมีทีมงามของทางโปรแกรมวิชารวมกันระดม
สมอง และสังเคราะห จนออกมาเปนแผนฯเพ่ือนํามาใช
เปนแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของ
ทางโปรแกรมวิชาตอไป  ( เอกสารหมายเลข 1.1.1.2  
ภาพถายการประชุมจัดทําแผนฯ ของโปรแกรมวิชาฯ) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
โปรแกรมวิชาไปสูทุกหนวยงานภายใน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  ไดมี
การเผยแพรปรัชญา หรือปณิธานของทางโปรแกรมวิชาไว
ในเว็บไซตของทางโปรแกรมวาฯ เพ่ือใหคณาจารยทุกทาน   
นักศึกษา  และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ (เอกสารหมายเลข 
1.1.2.1  เว็บไซตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  
คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

โปรแกรมวิชารวมกับคณะวิทยาการจัดการจัดประชุมการ
จัดทําแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธ
กิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ) 
(เอกสารหมายเลข 1.1.3.2 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบง ช้ี  เ พ่ือวัดความสํา เร็จของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ  มีการ
กําหนดตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป   (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1 แผนปฏิบัติการตาม
พันธกิจของโปรแกรมวิชา) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ  มีการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปจนครบ  4  ดานคือ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (เอกสารหมายเลข 1.1.5.1 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ
โปรแกรมฯ) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ  มีการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปจนครบ  4  ดาน
และรายงานตอผูบริหารของคณะเพ่ือพิจารณา  (เอกสาร
หมายเลข 1.1.6.1 บันทึกขอความสรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีประจําป  ของครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง) 

 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

4  คะแนน บรรลุ 
ไมบรรลุ 
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จุดออน 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ไดมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  มีกระบวน 
การพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  แตยังขาดในสวนของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี  และนําผลท่ีไดจากขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุงแผนฯของทางโปรแกรมวิชา   
 
แนวทางแกไข 
 ทางโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) จะพยายามผลักดันในเรื่องของการ
ดําเนินงานดานการะประเมินผลตามตัวบงช้ี  และทําบันทึกการประชุมของทางโปรแกรมวิชาเพ่ือรายงานตอ
ผูบริหารของทางคณะ  และนําผลท่ีไดจากการขอคิดเห็นและขอเสนอมาใชในการพัฒนาโปรแกรมตอไป 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.1.1 คําส่ังเชิญประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะและโปรแกรมวิชา 
1.1.1.2 ภาพถายการประชุมจัดทําแผนฯ ของโปรแกรมวิชาฯ) 
1.1.2.1 เว็บไซตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.3.2 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา 
1.1.4.1 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา 
1.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของโปรแกรมฯ) 
1.1.6.1 บันทึกขอความสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประจําป  ของครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด  

โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร
ใหมและปรับปรุงหลักสูตร เปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ี คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย 
1. หลักสูตรเกา(หลักสูตรป 49) ท่ียึดตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2548 กําลังอยูในชวงของการปรับปรุงเพ่ือให
เ ป น ไ ป ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (เอกสารหมายเลข 
2.1.1.1 หนาเว็บไซตการสืบคน การรับรองและ
รับทราบหลักสูตรของสกอ.  วันท่ี สกอ./สอศ. 
รับรอง/หรับทราบ (เอกสารหมายเลข 2.1.1.2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ป49) 
2. การเปดหลักสูตรใหม ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF 
(เอกสารหมายเลข 2.1.1.3 บันทึกการประชุม
โปรแกรมวิชาครั้งท่ี 4/53 ในการพัฒนาหลักสูตร
ใ ห ต ร ง ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF  เอกสารหมายเลข 
2.1.1.4 โครงการวิพากษหลักสูตรโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมฯมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
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(เอกสารหมายเลข 2.1.2.1 แนวปฏิบัติการ
ปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร  สาขาวิชา) 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตัวบง ช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก )  
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพ       
ท่ีเกี่ยวของดวย  

     (หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

โปรแกรมฯ มีการดําเนินงานหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ  
(เอกสารหมายเลข 2.1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 25549 (เอกสารหมายเลข 2.1.3.2 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548) 
 
 

3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ

โปรแกรม ฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน  
 
กรณี:หลักสูตรเกา(หลักสูตรป 49)ท่ียึดตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2548 (เอกสารหมายเลข 2.1.4.1 รายช่ือ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) 
กรณี:การเปดหลักสูตรใหม ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิTQF  
(เอกสารหมายเลข 2.1.4.2 คําส่ังแตงตั้ง
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ตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) 
 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัว
บงช้ีและทุกหลักสูตร  

โปรแกรม ฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 
กรณี:หลักสูตรเกา(หลักสูตรป 49)ท่ียึดตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2548 (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1 รายช่ือ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) 
กรณี:การเปดหลักสูตรใหม ดําเนนิการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิTQF  
(เอกสารหมายเลข 2.1.5.2 คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง  :  การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

5 คะแนน บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง :   
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
แนวทางเสริม :  
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 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรมีมีการประเมินหลักสุตรจากผูเรียนทุกป
การศึกษา 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.1.1.1 หนาเว็บไซตการสืบคน การรับรองและรับทราบหลักสูตรของสกอ.  

วันท่ี สกอ./สอศ. รับรอง/หรับทราบ 
2.1.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ป49 
2.1.1.3 บันทึกการประชุมโปรแกรมวิชาครั้งท่ี 4/53 ในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิTQF   
2.1.1.4 โครงการวิพากษหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 
2.1.2.1 แนวปฏิบัติการปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร  สาขาวิชา 
2.1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25549 
2.1.3.2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 
2.1.4.1 รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1.4.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1.5.1 รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1.5.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
ตัวบงชี้ที ่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน    :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ  
 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ  :   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 11 คน 
รอยละ 9.09    คะแนนท่ีได 1.52 คะแนน 
(เอกสารหมายเลข  2.2.1.1  รายช่ืออาจารยในโปรแกรม
วิชาและคุณวุฒิการศึกษา) 

 
เกณฑการประเมิน  :  รอยละ 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 6 รอยละ 12 รอยละ 18 รอยละ 24 รอยละ 30 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 6 รอยละ 9.09 1.52 คะแนน บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน :  
 อาจารยในโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) สวนใหญเปนอาจารยท่ีเขามาใหม
และกําลังเตรียมตัวเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
แนวทางการแกไข :  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะ 
2   ป 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   



  
21

 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.2.1.1 รายช่ืออาจารยในโปรแกรมวิชาและคุณวุฒิการศึกษา 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.3      : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
โดยใชเกณฑดังนี ้

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ไมมี
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการคิดเปน 
รอยละ 0  คะแนนท่ีได 0 คะแนน 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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เกณฑการประเมิน  : รอยละ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 12 รอยละ 24 รอยละ 36 รอยละ 48 รอยละ 60 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 รอยละ 0 0 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน :   
 อาจารยในโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) สวนใหญเปนอาจารยท่ีเขามาใหม
และมีอายุงานไมถึงเกณฑในการขอผลงานวิชาการ 
 
แนวทางการแกไข :  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรจัดทําโครงการอบรมการพัฒนาบุคคลากร
ในการขอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือเตรียมพรอมในการขอผลงานวิชาการในอนาคตอยางตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
  
 
ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

โปรแกรมฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (เอกสาร
หมายเลข 2.6.1.1 บันทึกการประชุมโปรแกรมวิชาครัง้
ท่ี 1/53) 
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เอกสารหมายเลข 2.6.1.2 แนวการสอนวิชาภาคเรียนท่ี 
1/53 และ 2/53) 

2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ี
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

โปรแกรมฯ มีรายละเอียดของรายวิชา กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตทุิกรายวิชา  
(เอกสารหมายเลข 2.6.2.1 แนวการสอนวิชาภาคเรียนท่ี 
1/53 และ 2/53) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

โปรแกรมฯ มีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  
(เอกสารหมายเลข 2.6.3.1 แนวการสอนวิชาภาคเรียนท่ี 
1/53 และ 2/53) 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรม ฯ มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  
(เอกสารหมายเลข 2.6.4.1 (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)     
เอกสารหมายเลข 2.6.4.2  รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษหลักสูตร ในโครงการวิพากษหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) (หลักสูตรปรับปรุง) 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  

 
 
 
 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ 

    แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน 

โปรแกรมฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ี
มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 



  
24

เต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.6.6.1 แบบประเมินผลการเรียน
การสอน (ทางคณะ) 
เอกสารหมายเลข 2.6.6.2 ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โปรแกรมฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
(เอกสารหมายเลข 2.6.7.1 บันทึกการประชุม
โปรแกรมวิชาครั้งท่ี 1/53) 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
4 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง :  

1. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ไดมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชาจากผูเรียนและใหผูมีประสบการณทางวิชาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 
แนวทางสงเสริม :  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ท่ีไดจากผูเรียนนํามาจัดอันดับและประชุมในการพัฒนาหรือแลกเปล่ียนแนวคิดและประสบการในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
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รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.6.1.1 บันทึกการประชุมโปรแกรมวิชาครั้งท่ี 1/53 
2.6.1.2 แนวการสอนวิชาภาคเรียนท่ี 1/53 และ 2/53 
2.6.2.1 แนวการสอนวิชาภาคเรียนท่ี 1/53 และ 2/53 
2.6.3.1 แนวการสอนวิชาภาคเรียนท่ี 1/53 และ 2/53 
2.6.4.1 (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
2.6.4.2 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร ในโครงการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  (หลักสูตรปรับปรุง) 
2.6.6.1 แบบประเมินผลการเรียนการสอน (ทางคณะ) 
2.6.6.2 ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ) 
2.6.7.1 บันทึกการประชุมโปรแกรมวิชาครั้งท่ี 1/53 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมฯ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.7.1.1 แบบสํารวจความ
ตองการของผูใชบัณฑิต  
เอกสารหมายเลข 2.7.1.2 ผลการสํารวจความ
ตองการของผูใชบัณฑิต) 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรยีนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
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ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
 
3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โปรแกรมฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ัง
ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต  
(เอกสารหมายเลข 2.7.3.1 แผนการจัดโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553)  
เอกสารหมายเลข 2.7.3.2 รูปภาพแหลงทรัพยากร
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต) 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 
 
 
 
 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

โปรแกรมฯ มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 
 (เอกสารหมายเลข 2.7.5.1 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม “ผูใหยอมเปนท่ีรัก”)  
เอกสารหมายเลข 2.7.5.2 โครงการจิตอาสาพัฒนา
วัดพัฒนาตน) 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
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มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

3 คะแนน    บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

จุดแข็ง  :  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) มีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนและดําเนินงาน
ท่ีสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
แนวทางสงเสริม :  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรนําผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
 
รายการหลักฐาน : 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.7.1.1 แบบสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต  
2.7.1.2 ผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต 
2.7.3.1 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ 2553 
2.7.3.2 รูปภาพแหลงทรัพยากรตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.7.5.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรม “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” 
2.7.5.2 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาตน 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรม ฯ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร  
(เอกสารหมายเลข 2.8.1.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรม
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วิชาการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ   ปการศึกษา 
2553) 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

โปรแกรม ฯ มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังคณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบอยางท่ัวถึง โดยการประชาสัมพันธแจกคูมือ
นักศึกษาใหแกผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา และมี 
การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของทางคณะ 
(เอกสารหมายเลข 2.8.2.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ ปการศึกษา 
2553 
เอกสารหมายเลข 2.8.2.2 หนาเว็บไซตประชาสัมพันธ
แจกคูมือนักศึกษาผานทางเว็บไซตของทางคณะ 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

โปรแกรม ฯ มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ ใน
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พัฒนาตน 
 (เอกสารหมายเลข 2.8.3.1 โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด 
พัฒนาตน) 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรม ฯ มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี
และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3  
(เอกสารหมายเลข2.8.4.1 สรุปโครงการจิตอาสาพัฒนา
วัด พัฒนาตน) 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาต ิ

 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

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

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอ 

4 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง :  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม  ในการทํากิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับดานคุณธรรมจริยธรรม  
 
แนวทางเสริม :  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรสงเสริมใหนักศึกษาเขาประกวดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับดานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ
 
รายการหลักฐาน : 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.8.1.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปการศึกษา 2553   
2.8.2.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปการศึกษา 2553    
2.8.2.2 หนาเว็บไซตประชาสัมพันธแจกคูมือนักศึกษาผานทางเว็บไซตของทางคณะ 
2.8.3.1 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด  พัฒนาตน            
2.8.4.1 สรุปโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พัฒนาตน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :        

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ได
กําหนดอาจารยท่ีปรึกษาในแตละหมูเรียนเพ่ือให
คําปรึกษาในเรื่องหลักสูตรการเรียนท้ังเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษา  วิชาทหาร ฯลฯ  
ตลอดจนไดดูแลเอาใจใสเกี่ยวการเรื่องการปรับตัวใช
ชีวิตใหเหมาะสมกับวัยเรียน อีกท้ังใหคําปรึกษาใน
เรื่องตางๆ (เอกสารหมายเลข 3.1.1.1) คําส่ังแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 
3.1.1.2)  สมุดบันทึกโฮมรูม 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอนักศึกษา  

โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)ได
จัดทํา website เพ่ือใชเปนส่ือกลางดานขอมูลขาวสาร 
การประชาสัมพันธอันเปนประโยชนตอนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 3.1.2.1)  พรอมจัดทําบอรดให
ความรู (เอกสารหมายเลข 3.1.2.2 ) 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ได
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการอบรมวิชาการ
ดานตางๆเชนดานฮารดแวรและซอฟแวร  ฯลฯ ( 
เอกสารหมายเลข 3.1.3.1) ปจฉิมนิเทศเพ่ือพัฒนา
ประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 
โครงการปจฉิมนิเทศ ( เอกสารหมายเลข 3.1.3.2) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอศิษยเกา  

โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)ได
จั ด ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น (Facebook)                      

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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เพ่ือเช่ือมตอเครือขายศิษยเกากับทางโปรแกรมวิชาฯ 
(เอกสารหมายเลข 3.1.4.1)  

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)ได
จั ด ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น (Facebook)                      
เพ่ือเช่ือมตอเครือขายศิษยเกากับทางโปรแกรมวิชาฯ 
(เอกสารหมายเลข 3.1.4.1)  

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใน
ขอ  1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน  
เต็ม 5 

- 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

- 

 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
3 คะแนน บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง: 
              โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) เปนโปรแกรมท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชประโยชนดวยการจัดทํา website ของโปรแกรมวิชาฯ อัพเดทขอมูลทันสมัยเพ่ือการใหบริการขอมูลท่ี
ทันสมัยแกนักศึกษา และไดมีการประสานติดตอกับเครือขายศิษยเกาอยางสมํ่าเสมอเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชน 
 
แนวทางการพัฒนา  : 
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            โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรมีการประเมินผลคุณภาพเพ่ือนําผลท่ีไดรับมา
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาและการบริการขอมูลขาวสารแกศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
3.1.1.2 สมุดบันทึกโฮมรูม 
3.1.2.1   เว็บไซต  http://msc.npru.ac.th/program/bsc/index.htm 
3.1.2.2 บอรดประชาสัมพันธใหความรูแกนักศึกษาหนาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3.1.3.1 โครงการอบรมวิชาการฮารดแวรและซอฟแวร 
3.1.3.2 โครงการปจฉิมนิเทศ 
3.1.4.1 เว็บบอรด   https://www.facebook.com/profile.php?id=100000249663212&ref=ts 

 
ตัวบงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ      
ทุกดาน  

โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ได
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน แผนและโครงการจัดทํากิจกรรม
นักศึกษาโปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร
ธุรกิจ) (เอกสารหมายเลข 3.2.1.1) แผนและโครงการ
จัดทํากิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
(เอกสารหมายเลข 3.2.1.2) 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ ไดเปดชองทางในการใหความรู
ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาผานทางเวบ็ไซต
ของคณะฯ เพ่ือใหนักศึกษาเขามาศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมได (เอกสารหมายเลข 3.2.2.1)  

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
ไดมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูไปใชในการจัด
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ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปนี ้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมดังตอไปนี้  
กิจก ร ร ม วิ ช า ก าร โ ป ร แ ก ร ม ก าร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)ไดสงเสริมวิชาการตางๆดาน
คอมพิวเตอร (เอกสารหมายเลข 3.2.3.1) 
กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า  โ ป ร แ ก ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)ไดสงนักศึกษาเขารวมกีฬาภายใน
ท่ีจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.2.3.2) 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)ได
จัดทําโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาตน (เอกสาร
หมายเลข 3.2.3.3)  และ ไดจัดทําโครงการปลูกปาชาย
เลนท่ีปอมพระสมุทรเจดีย (เอกสารหมายเลข 3.2.3.3)   
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม โปรแกรม
การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)ไดเขารวม
โครงการ “ 9 โปรแกรมวิชารวมใจบริจาคธารน้ําใจสู
สังคมเทิดไทองคราชัน ”กับทางคณะวิทยาการจัดการ
(เอกสารหมายเลข 3.2.3.4) 
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโปรแกรมการ
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ไดจัดกิจกรรม
บายศรีสูขวัญเพ่ือรับนองใหม(เอกสารหมายเลข 
3.2.3.5)  และไดเขารวมกิจกรรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรม “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” ตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบด ี(เอกสารหมายเลข 3.2.3.6) 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
ไดมีการจัดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (เอกสารหมายเลข 
3.2.4.1) และระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ตะวันตกกิจกรรมกีฬา พ.จ.น.ก.                      ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  (เอกสารหมายเลข 
3.2.4.2) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 



  
34

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ไดมีการประเมินความสําเร็จในการจัดกิจกรรรม
พัฒนาใหแกนักศึกษาทุกโครงการ 
 (เอกสารหมายเลข 3.2.5.1) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

- 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
3  คะแนน บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 

 โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ไดรับความรวมมือในการจัดทํากิจกรรมเปนอยางด ี
  
แนวทางการพัฒนา  : 

โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ควรมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมใหครบ
ทุกกิจกรรมเพ่ือใชปรับปรุงแผนการตัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาตอไป 
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รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.2.1.1 แผนและโครงการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา โปรแกรมการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 
3.2.1.2 แผนและโครงการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.2.2 เว็บไซต   http://msc.npru.ac.th/program/bsc/index.htm 
3.2.3.1 กิจกรรมวิชาการทางดานคอมพิวเตอร  
3.2.3.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3.2.3.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาตน 
3.2.3.4 โครงการปลูกปาชายเลนท่ีปอมพระสมุทรเจดีย 
3.2.3.5 โครงการ 9 โปรแกรมรวมใจบริจาคธารน้ําใจสูสังคมเทิดไทองคราชัน องคราชิน ี
3.2.3.6 โครงการบายศรีรับขวัญนอง 
3.2.3.7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” 
3.2.4.1 กิจกรรมกีฬาภายใน 
3.2.4.2 กิจกรรมกีฬา  พ.จ.น.ก. ท่ี ม.ราชภัฎเพชรบุร ี
3.2.5.1 ผลแบบประเมิน 
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ตวับงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มีการกําหนดเรื่องงานวิจัยอยูในยุทธศาสตรของ
โปรแกรมวิชา กลยุทธขอ 3 สงเสริมใหอาจารย
นักศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู  
ทางดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรให
สอดคลองกับทองถ่ินและโครงการพระราชดําร ิ
- โดยทางโปรแกรมพยายามสนับสนุนใหอาจารย
หาแหลงทุนจากท้ังภายในและภายนอก โดยมีการ
ติดประกาศประชาสัมพันธขาวทุนวิจัยในบอรด
ประชาสัมพันธของโปรแกรม   
- มีการกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตร
โปรแกรม และสนับสนุนใหทํางานวิจัยตาม
เปาหมายท่ีตั้ง มีการติดตามผลการดําเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.1  แผนยทุธศาสตร
โปรแกรมวิชา) , (เอกสารหมายเลข 4.1.1.2  
ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ) , (เอกสาร
หมายเลข 4.1.1.3 แบบเก็บขอมูลงานวิจัย) 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชามีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
วิธีวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ีใหนักศึกษาได
รูจักการดําเนินการวิจัย และไดลงมือทํางานวิจัย
จริง เพ่ือนํามาผลการวิจัยมาประยุกตใชในดาน
ตางๆ ท้ังในดานธุรกิจ ชุมชน และการเรียนการ
สอน เปนการบูรณาการกระบวนการวิจัยเขากับ
การจัดการเรียนการสอนจริง (เอกสารหมายเลข 
4.1.2.1 ตัวอยางผลงานวิจัยของนักศึกษา) 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชาฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยประจําไปศึกษาดูงานและเขารวมการ
อบรมสัมมนาดานงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 
4.1.3.1 บันทึกขอความการขออนุญาตไปศึกษาดู
งานการวิจัย) 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

ไดรับงบประมาณทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เอกสาร
หมายเลข 4.1.4.1 ประกาศการอนุมัติทุนวิจัยการ
จัดการส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมบริเวณตลาด
น้ําวัดลําพญา)  (เอกสารหมายเลข 4.1.4.2 
ประกาศการอนุมัติทุนวิจัยระบบผูเช่ียวชาญการ
ทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม) 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                               
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุนการ
วิจัยฯ                                        
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

โปรแกรมวิชามีการรวมมือกับหนวยวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการ และสามารถใชหองสมุดหรือ
แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ และส่ือ
อํานวยความสะดวกตางๆ ของมหาวิทยาลัยได   
(เอกสารหมายเลข 4.1.5.1 ประการคณะวิทยาการ
จัดการเรื่องการจัดตั้งหนวยวิจัย) 
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สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                              
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน  
ขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

โปรแกรมมีการติดตามและประเมินผลเรื่องการ
ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนทุนวิจัย และการ
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และการ
รวมมือศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1.6.1 แบบเก็บขอมูลงานวิจัย) 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวจิัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน 

 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

มีการกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตรโปรแกรม
ใหมี ผลงานวจิัยท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ินอยางนอย 60 % (เอกสาร
หมายเลข 4.1.8.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชา) 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  ขอ 
4 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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จุดแข็ง/จุดออน : 
         โปรแกรมวิชามีการกําหนดยุทธศาสตรดานงานวิจัย และมีระบบการบริหารการดําเนินงานดานวิจัย
ท่ีกําหนดไว มีการติดตามการทํางาน  และไดรับการจัดสรรทุนวิจัยและทรัพยากรสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
และคณะ  
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
       ควรมีการนําผลการประเมินงานดานวิจัยไปปรับปรุงพันธกิจของโปรแกรมตอไปในอนาคต 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชา 
4.1.1.2 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ 
4.1.1.3 แบบเก็บขอมูลงานวิจัย 
4.1.2.1 ตัวอยางผลงานวิจัยของนักศึกษา 
4.1.3.1 บันทึกขอความการขออนุญาตไปศึกษาดูงานการวิจัย 
4.1.4.1 ประกาศการอนุมัติทุนวิจัยการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมบริเวณตลาดน้ํา   

วัดลําพญา 
4.1.4.2 ประกาศการอนุมัติทุนวิจัยระบบผูเช่ียวชาญการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม 
4.1.5.1 ประกาศคณะวิทยาการจัดการเรื่องการจัดตั้งหนวยวิจัย 
4.1.5.2 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
4.1.6.1 แบบเก็บขอมูลงานวิจัย 
4.1.8.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชา 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

มีการเผยแพรบทความวิจัย “ทัศนคติและความรู
ความเขาใจของนักศึกษาตอพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี” นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ACTIS-National 
Conference ครั้งท่ี 1 (เอกสารหมายเลข 2.1.3.2 ใบ
ตอบรับการสงบทความวิจัยนําเสนอในการประชุม
ทางวิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ACTIS-
National Conference ครั้งท่ี 1) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

มีการนําผลงานวิจัยเผยแพรทางเว็บไซตของคณะ
วิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1 เว็บไซต
ของคณะวิทยาการจัดการ หนาเว็บไซตงานวิจัย)  

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
2 คะแนน 

 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาไมมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติในรอบการประเมินนี้ และยังขาดระบบ
และกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย ในดานองคความรูสูคนท่ัวไป และการรับรองการนําไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกและชุมชน  
 
แนวทางแกไข : 

ควรสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยของตนเสนอแกการประชุมวิชาการ และวารสารระดบัชาติ
มากขึ้น และใหชุมชนมีสวนรวมกับการประเมินการใชประโยชนจากงานวิจัย 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.2.3.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ หนาเว็บไซตงานวิจัย 
4.2.3.2 ใบตอบรับการสงบทความวิจัยนําเสนอในการประชุมทางวิชาการดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ACTIS-National Conference ครั้งท่ี 1 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้      :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก 173,333 บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  8 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 
21,666 บาท  
คะแนนท่ีได 5 คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 
(เอกสารหมายเลข 4.3.1.1 ประกาศผลการพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการ 
“การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและมลภาวะทางน้ําบริเวณตลาดน้ําลํา
พญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”)   
(เอกสารหมายเลข 4.3.1.2 ประกาศผลการพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการ 
“การพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญสําหรับการแนะนําการ
ทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม” 
(เอกสารหมายเลข 4.3.1.3  ประกาศผลการพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากเครือขายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง เรื่อง “การสรางระบบ
ฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพ่ือการ
สงออก”) 

 
เกณฑการประเมิน   :  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9000 18000 27000 36000 45000 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

18000 21,666 4.3 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : 
    โปรแกรมวิชามีอาจารยประจําท่ีทํางานวิจัยในสัดสวนท่ีสูงถึงรอยละ 50 และไดรับทุนสนับสนุนตอ
อาจารยเปนจํานวนสูงกวาเปาหมาย 
 
แนวทางเสริม  
 สนับสนุนใหอาจารยประจําขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.3.1.1 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการ
จัดการส่ิงแวดลอมและมลภาวะทางน้ําบริเวณตลาดน้ําลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม” 

4.3.1.2 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการ “การพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญสําหรับการ
แนะนําการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม” 

4.3.1.3 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนลาง เรื่อง “การสรางระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพ่ือการ
สงออก” 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

โปรแกรม ฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
แผนยุทธศาสตรการสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรม
ออกไปบริการวิชาการแกสังคม (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1 
แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร
ธุรกิจ) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งวิทยากร
อบรม) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรยีนการสอน 

โปรแกรม ฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนไดแกโครงการท่ีออกบริการ
วิชาการแกสังคม (เอกสารหมายเลข  5.1.2.1 โครงการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถ่ิน) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
ไดทําการวิจัยในเรื่องการสรางระบบฐานขอมูลหวงโซ
อุปทานปลาสวยงามเพ่ือการสงออก การพัฒนาระบบ
ผูเช่ียวชาญสําหรับการแนะนําการทองเท่ียวจังหวัด
นครปฐม (เอกสารหมายเลข 5.1.3.1 ประกาศทุนอุดหนุน
การวิจัยท่ีไดรับการอนมัุต)ิ 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณ
การงานบริการทางวิชาแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย (เอกสารหมายเลข 5.1.4.1 ผลการประเมิน
โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการของ
องคกรในทองถ่ิน , เอกสารหมายเลข 5.1.4.2 ผลการ
ประเมินการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองคการบริหาร
สวนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม) 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
4  คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดออน 

โปรแกรมวิชาควรจะเพ่ิมจํานวนโครงการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 
แนวทางแกไข 

สนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคมและการ  
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข เอกสารหลักฐาน 

5.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
5.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งวิทยากรอบรม 
5.1.2.1 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถ่ิน 
5.1.3.1 ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับอนุมัต ิ
5.1.4.1 ผลการประเมินโครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรใน

ทองถ่ิน 
5.1.4.2 ผลการประเมินการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองคการบริหารสวนตําบลลําพญา 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 

โปรแกรม ฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน (5.2.1.1) 
แบบสํารวจความตองการ  

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

โปรแกรม ฯ มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
(5.2.2.1) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความ
ตองการขององคกรในทองถ่ิน 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม (5.2.3.1) ผลการประเมินโครงการ 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

นําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ (5.2.4.1) 
รายงานการประชุมของทางโปรแกรมวิชาฯ 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชนผานทางเว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
48

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

5  คะแนน  บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรม ฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชน และหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ ตลอดจนมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  มีการประเมินผลและมีการนําผลการประเมิน ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
 โปรแกรมจะมีการนําความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
5.2.1.1 แบบสํารวจความตองการอบรมโครงการหลักสูตร 
5.2.2.1 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถ่ิน 
5.2.3.1 ผลการประเมินโครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถ่ิน 
5.2.4.1 รายงานการประชุมของทางโปรแกรมวิชาฯ 
5.2.5.1 เผยแพรสูสาธารณชนผานทางเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1                     :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)   มีกําหนดแผนหรือ
นโยบายในเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน(เอกสาร
หมายเลข 6.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของ
โปรแกรมวิชาฯ 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)   มีการบูรณาการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข
6.1.2.1 มคอ. 3ในรายวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ)  และกิจกรรมนักศึกษาใน (เอกสาร
หมายเลข6.1.2.2โครงการจิตอาสาพัฒนา
วัดพัฒนาตน) 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
(คอมพิว เตอร ธุรกิจ )    มีการ เผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนใน
(เอกสารหมายเลข 6.1.3.1 เว็บไซตของ
คณะวิทยาการจัดการ) 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)   มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรยีนการสอน (เอกสารหมายเลข 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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6.1.4.1 มคอ.5 รายวิชาจริยธรรม  6.1.4.2 
สรุปโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาตน) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
4 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มีการกําหนดแผนหรือนโยบายการบูรณาการ
ทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจนในแผนยุทธศาสตรของทางโปรแกรมวิชา 
 
แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

6.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชาฯ 
6.1.2.1 มคอ. 3 รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  
6.1.2.2 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาตน 
6.1.3.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
6.1.4.1 มคอ.5 รายวิชาจริยธรรม  
6.1.4.2 สรุปโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาตน 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  1.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ 6 ขอ  4  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

   4  คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 5 ขอ  5  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6 9.09  1.52  คะแนน 

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12 0  0  คะแนน 

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.6 มีการดําเนินการ 4 ขอ 6 ขอ  4  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  2.7 มีการดําเนินการ 3 ขอ 3 ขอ  3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  2.8 มีการดําเนินการ 3 ขอ 4 ขอ  4  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 2 

    2.92 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 5 ขอ  3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  3.2 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4 ขอ  3 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 3 

   3 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ 7 ขอ  4 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ 2 ขอ  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท 173,333 21,666 4.33 คะแนน 

8 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   3.44 คะแนน 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 4 ขอ  4  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ 5 ขอ  5  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 5 

   4.5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   4 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

     3.39 คะแนน 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                  ท่ี                    

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                            ระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  สํานัก  สถาบันฯ และกอง 

………………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง  ดังนี้ 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 
 ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยผุสดี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
 ๓.  อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
 ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 ๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 ๖. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
 ๗. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
 ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
 ๙. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยไพโรจน   แกวเขียว  กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  กรรมการ 
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 ๑๔. อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยพิมพพสุ   จวบความสุข  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยนาฎนภา   โพธิ์เรือง  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยวรชิน   ม่ังค่ัง   กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
 ๒๓. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
  ๑.   อาจารยนงนุช   ยังรอด   ประธานกรรมการ 
  ๒.   ผูชวยศาสตราจารยประวิณ พูลทรัพย  กรรมการ 
  ๓. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยจิรศุภา   ปลองทอง  กรรมการ 
  ๕. อาจารยวิภาดา   เปลี่ยนไทย  กรรมการ 
  ๖. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
  ๗. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑. อาจารยปราณี   สีนาค   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสัมฤทธิ์   ทองสิมา   กรรมการ 
  ๓. อาจารยกันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
  ๕. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
  ๖. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
  ๗. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
  ๙. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
  ๑๐. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
  ๑๑. อาจารยลลนา   ปฐมชัยวัฒน  กรรมการ 
  ๑๒. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
  ๑๓. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
  ๑๔. อาจารยจันทรา   พรมปาน  กรรมการ 
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  ๑๕. อาจารยณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
  ๑.   อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ  กรรมการ 
  ๓. อาจารยปยนาถ   อิ่มดี   กรรมการ 
  ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
  ๕. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
  ๖.  อาจารยภรสรัญ   แกนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
  ๑.   อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยญาณภัทร  ยอดแกว   กรรมการ 
  ๓. อาจารยศศิพัชร   จําปา   กรรมการ 
  ๔. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
  ๕. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
  ๖.   อาจารยวรากรณ   พูลสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 

๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
๓. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
๔. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
๖. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 
๑. อาจารยการุณย   ดานประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
๓. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
๔. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
๕. อาจารยอัญชนา   สุมาตรา   กรรมการ 
๖. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
๑. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
๓. อาจารยอารีรัตน  ฟกเย็น   กรรมการ 
๔. อาจารยพิมพชนก  มูลมิตร   กรรมการ 
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๕. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
๖. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
๑. อาจารยนเรศ   ชูดวง   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพิมพพสุ  จวบความสุข  กรรมการ 
๓. อาจารยสนธยา   โจมกัน   กรรมการ 
๔. อาจารยนาฎนภา  โพธิ์เรือง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑. อาจารย ดร.มนูญ  จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วัฒนา  อัคคพานิช  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
๖. อาจารยธนปพน  ภูสุวรรณ  กรรมการ 
๗. อาจารยธิดารัตน  สืบญาติ   กรรมการ 
๘. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการ 
๙. อาจารยขุนทอง   สายบุตร   กรรมการ 
๑๐. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
๑. อาจารยวิรัตน   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
๓. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
๔. อาจารยปยะวรรณ  ปนแกว   กรรมการ 
๕. อาจารยวัชรพล   หงษทอง  กรรมการ 
๖. อาจารยสมโชค   เนียนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการศูนยภาษา 
๑. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
๓. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
๔. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
๕. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
๖. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
๗. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
๘. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะครุศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 

๑. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  กรรมการ 
๓. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการ 
๔. อาจารยภาวิณี   ไขกระโทก  กรรมการ 
๕. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  กรรมการ 
๖. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล  กรรมการ 
๙. อาจารยรัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการ 
๑๐. อาจารยวนัญญา  แกวแกวปาน  กรรมการ 
๑๑. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๑๒. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการ 
๑๓. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  ศรีเอี่ยมสะอาด  กรรมการ 
๓. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
๔. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 
๑. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ นพคุณ   กรรมการ 
๓. อาจารยวินัย   นุชพิทักษ  กรรมการ 
๔. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม  กรรมการ 
๕. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
๖. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
๗. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๘. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ  กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ  กรรมการ 
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๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
๕. อาจารยรัตนวรรณ  ลิ้มวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑. อาจารยศิริชัย โสภา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม กรรมการ 
   ๓. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
   ๔. อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพศาล สิมาเลาเตา กรรมการ 
   ๖. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท กรรมการ 
   ๙. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
   ๑๒. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยวจิน ี อารีรอบ กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการ 
   ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

๑. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมงคล รอดจันทร กรรมการ 
๓. อาจารยธานิล มวงพูล กรรมการ 
๔. อาจารยอุบลรัตน ศิริสุขโภคา กรรมการ 
๕. อาจารยรุจิราวดี ธรรมแสง กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๑. อาจารย ดร.พรพรณ อูสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ธีระศักด์ิ พงษาอนุทิน กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.สาโรจน เพชรมณี กรรมการ 
๔. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
๕. อาจารยสุธิดา ทิพยโส กรรมการ 
๖. อาจารยปยวรรณ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๗. อาจารยพรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 
๘. อาจารยวารรัตน สานนท กรรมการ 
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๙. อาจารยสุธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ 
๑๐. อาจารยผาณิต ลักษมีธนสาร กรรมการ 
๑๑. อาจารยไพโรจน โจลัตสาหกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยวนิดา ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
๑. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
๓. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
๔. อาจารยธันยนันท ศรีพันธลม กรรมการ 
๕. อาจารยธีระศักด์ิ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๖. อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ 
๗. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี 
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ กาญจนสินธุ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู กรรมการ 
๖. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 
๘. อาจารยวิโรจน บัวงาม กรรมการ 
๙. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
๑๐. อาจารยสุธินันท พิเชฐพิริยะ กรรมการ 
๑๑. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยปยะพงษ ศรีรัตน กรรมการ 
๑๓. อาจารยปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ 
๑๔. อาจารยอรุณ ลูกจันทร กรรมการ 
๑๕. อาจารยบัญชา หิรัญสิงห กรรมการ 
๑๖. อาจารยศศิลักษณ จันทรหอม กรรมการ 
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. อาจารยสิริกันยา ไชยสาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 คณะวิทยาการจัดการ 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน  กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
   ๗. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  กรรมการ 
   ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยพิมพนารา  พิบูลยจิระกานต  กรรมการ 
   ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 
   ๑๕. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการ 
   ๑๖. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๑๗. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการ 
   ๑๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
   ๑๙. อาจารยบุษบงค สุวรรณ กรรมการ 
   ๒๐. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๒๑. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
   ๒๒. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๒๓. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๔. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
   ๓. อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธิ์แกว  กรรมการ 
   ๔. อาจารยอรพินท   บุญสิน   กรรมการ 
   ๕. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
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  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
   ๑. อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
   ๔. ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย สหกุลบุญญรักษ กรรมการ 
   ๕. อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
   ๑. อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 
   ๓. อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
   ๔. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
   ๕. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๖. อาจารยอัฎศณ ี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
   ๗. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๘. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
   ๙. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกร ี แกวมณ ี กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.แสงแข บุญศิร ิ กรรมการ 
   ๔. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๕. อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง กรรมการ 
   ๖. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
   ๗. อาจารย ดร.ดารินทร โพธิ์ต้ังธรรม กรรมการ 
   ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   ๙. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 
         ๑๐.    อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ  
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  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
   ๑. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
   ๑. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญช ี
   ๑. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน กรรมการ 
   ๓. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๔. อาจารยปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
   ๕. อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
   ๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
   ๕. อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
   ๖. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการ 
   ๗. อาจารยวีรศักด์ิ นาชัยดี กรรมการและเลขานุการ  
 คณะพยาบาลศาสตร 

๑. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิร ิ กรรมการ 
๕. อาจารยวิไล ตาปะส ี กรรมการ 
๖. อาจารยกรวรรณ สุวรรณสาร กรรมการ 
๗. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ 
๘. อาจารยวันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววารีรัตน สามบุญลือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 สํานักงานอธิการบด ี
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. นางรัตนา   จันทนากร  ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 
๓. นายศิวฤกษ   สุขชอย   กรรมการ 
๔. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
๕. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 
๗. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวยุวดี   รวนลอย   กรรมการ 
๙. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการกองกลาง  
๑. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนันทนภัส  ประสพสุข  กรรมการ 
๓. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 
๔. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 
๕. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชัย  กรรมการ 
๖. นางนิตยา   ธนศักด์ิกุล  กรรมการ 
๗. นายสุปญญา   สุสวัสด์ิทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวธนวันต  มนคล้ํา   กรรมการ 
๙. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการกองนโยบายและแผน 
   ๑. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
   ๓. นางสาววัญวิริญจ  แจงพลอย  กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุวรรณา   บอยกระโทก  กรรมการ 
   ๕. นางสาวตรีทิพ   ศรีเพ็ชรพันธุ  กรรมการ 
   ๖. นางจันทกานต   ภาตินทุ   กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๑. นายศิวฤกษ   สุขชอย   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
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   ๔. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
   ๕. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู กรรมการ 
๔. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
๖. นายอํานาจ ชางเขียว กรรมการ 
๗. นางสาวเขมิกา ศูนยกลาง กรรมการ 
๘. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๙. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการ 
๑๐. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานหองสมุด 
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. นางสาวกิ่งดาว ฮ่ัวจ่ัน กรรมการ 
๔. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๕. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการ 
๖. นายเทพฤทธิ ์ ต้ังฤทัยวานิชย กรรมการ 
๗. นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนผล กรรมการ 
๘. นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล กรรมการ 
๙. นางเอมรัศน เอี่ยมพิทักษพร กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๓. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ้ม กรรมการ 
๔. นายอรรณพ นันยา กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.มนตร ี  วิวาหสุข   กรรมการ 
   ๔. อาจารยแกวใจ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
   ๕. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
   ๖. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
   ๗. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ  วาราชะนนท  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวนาฎถยา   แดงเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารยพจนีย  กงตาล   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  กรรมการระดับสถาบัน 

๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม กรรมการ 
๓. อาจารยอภินันท จุนกรณ กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการ 
๕. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการ 
๖. นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย กรรมการ 
๗. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการ 
๘. นางสาวนิลภวิษย ทับทอง กรรมการ 
๙. นายพิมลศักด์ิ พ่ึงพันธ กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม กรรมการ  
๓. อาจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ 
  ๑. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ่ม กรรมการ 
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  ๓. อาจารยอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ กรรมการ 
  ๔. อาจารยไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ 
  ๕. อาจารยปริพัส ศรีสมบูรณ กรรมการ 
  ๖. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการ 
  ๗. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

 ๑)  กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลองกับ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 
 ๒)  วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓)  กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
 ๔)  เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
 ๕)  สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
 ๖)  จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง  
 ๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   สั่ง      ณ      วันท่ี             ๓                  กุมภาพันธ     พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําส่ังคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ 
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คําส่ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
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รายชื่อกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกจิ) 

1. อาจารย  ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเดช   ธรรมศิริ                           รองประธานกรรมการ 
3. อาจารยจีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
4. อาจารยณัชชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
5. อาจารยกุสุมา  ชนะสุข   กรรมการ 
6. อาจารยพันธิการ  วัฒนกุล   กรรมการ 
7. อาจารยสมพล  สุขเจริญพงศ  กรรมการ 
8. อาจารยอัฎศณ ี  เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
9. อาจารยมาลิน ี  นาคใหญ  กรรมการ 
10. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
11. อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง   กรรมการและเลขานุการ 
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