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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2549 มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   
ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปน
ทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการ 
โดยเก็บรวบรวมขอมูล    ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 เปนรายงานท่ีเสนอขอมูล
จํานวน 9  องคประกอบ      ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต   องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
  
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ) 
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  

(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินภารกิจ
ท่ีได รั บมอบหมายจากมหาวิ ทยาลั ยในการปฏิ บัติ การสอนให แก นั กศึ กษาของโปรแกรม วิ ชาฯ 
 จํานวน 180 คน แยกเปนนักศึกษาภาคปกติ 143 คน และนักศึกษาภาค กศ.พป. 37 คน โดยมีอาจารยประจํา
โปรแกรมวิชาฯจํานวน 3 ทาน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 รวม 
 7 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมินภาพรวม 2.28 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี ้
 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉล่ีย 2.0 
 องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  คะแนนประเมินเฉล่ีย 2.80  
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉล่ีย 1.5 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉล่ีย 2.81 
 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 0 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 
 องคประกอบท่ี 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
 สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  คือ องคประกอบท่ี 6  
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอไมวาจะเปนการตักบาตร ทุกวัน
พฤหัสบดี จัดอบรมคุณธรรม และสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชน แหเทียนพรรษา วันไหวคร ู
 สวนจุดดอยท่ีควรปรับปรุง คือ องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (คะแนนประเมิน 0) ซ่ึงโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ไมมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (คะแนนประเมิน 0) โปรแกรมวิชาฯ ไมมีการสํารวจ
ความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
 แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองท่ีดีนั้นตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) คือ 

1.  โปรแกรมวิชาฯควรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยสรางความรวมมือ
กับโปรแกรมวิชาอ่ืน 

2. โปรแกรมวิชาฯควรมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

 
1.  ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ท่ีไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครู
สามารถเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ  นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาคร ู
 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอตั้งในป 2528  โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ   โดยมีภาควิชา
บริหารธุรกิจและสหกรณเปนภาควิชาหนึ่ง  ตอมาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏป พ .ศ. 2542              
ไดกําหนดใหเปล่ียนสวนราชการในคณะวิชา  จึงมีการแบงสวนงานท่ีทําหนาท่ีดูแลนักศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ  
เปนคณะกรรมการโปรแกรมวิชาแทนการดําเนินงานในรูปภาควิชาเดิม  ดังนั้นภาควิชาบริหารธุรกิจและ
สหกรณ  จึงไดเปล่ียนแปลงเปนโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไป 
 ในระยะนั้น โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไป  ไดขออนุญาตเปดสอนนักศึกษาแขนง 
การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนรุนแรก ในปการศึกษา 2542 โดยทําการเปดสอน ณ ศูนยการศึกษาออมนอย 
จํานวน 1 หมูเรียน  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 71 คน  ในปการศึกษาตอมา  ไดเปดรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชานี้ปการศึกษาละ 1 หรือ 2 หมูเรียนมาโดยตลอด 
 ในป พ.ศ. 2543 ทางโปรแกรมวิชาไดขอเสนอเปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)        เพ่ือรองรับการเปดรับนักศึกษาภาคปกติ  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป  และ     ในปการศึกษานี้ คณาจารยผูรับผิดชอบไดขอแตงตั้งคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เปนการเฉพาะ  แยกออกมาจากโปรแกรมวิชา 
การจัดการท่ัวไปเดิม 

ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2549 
 
2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และแผนงาน 
      2.1  ปรัชญา 

มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถกาวทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี    
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับสภาวการณปจจุบัน     
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 2.2  วิสัยทัศน 
มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม   เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

ชุมชนอยางยั่งยืน    
      2.3  พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 2.  วิจัยและพัฒนาศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 3.  บริการวิชาการดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแกชุมชน 
 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
       2.4  วัตถุประสงค 
 1. จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาและใหบริการหลากหลายรูปแบบทางดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกิจ   
 2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกจิของทองถ่ิน  
เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 3. สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางความคิด อันเปนประโยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
 ในภาครัฐและเอกชน 
 4. สนับสนุนและบํารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ในภาคธุรกิจและของทองถ่ิน รวมท้ังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 5. สงเสริมใหคณาจารยในโปรแกรมวิชามีการแลกเปล่ียนเรียนรูทางความคิด   เพ่ือนําไปสูการมีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการ 
 
3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 

 
 

ประธานโปรแกรมวิชา 
(ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน) 

กรรมการ 
(อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น) 

กรรมการและเลขานุการ 
       (อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี) 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  7 
 

ในสวนของการบริหารงานมีการกําหนดความรับผิดชอบ ดังนี ้
  1.  ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ดูแลรับผิดชอบงานดานแผนงานและนโยบาย  หลักสูตร     
การพัฒนาโปรแกรมวิชา  งบประมาณ  งานประกันคุณภาพ  และงานบริหารท่ัวไปตามตําแหนงประธาน
โปรแกรมวิชา 
 2.  อาจารยแพรวพรรณ  ตรีช้ัน ดูแลงานดานการพัฒนานักศึกษา  งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      
งานประกันคุณภาพ (โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยและคณะ) สวัสดิการ  และงานประชาสัมพันธ 

3.  อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินดี  ดูแลรับผิดชอบงานดานการวิจัย  การบริการวิชาการแกชุมชน  
งานพัสดุและครุภัณฑ  งานประกันคุณภาพ  และงานท่ัวไปของตําแหนงเลขานุการโปรแกรมวิชา 
 
4.  รายนามคณะผูบริหาร 
 1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน ประธานโปรแกรมวิชาฯ 
 2. อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 3. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ  
 
5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  มีหลักสูตรการศึกษาดานการ
บริหารธุรกิจ  ดังนี ้
 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4  ป 
 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 2  ป (ตอเนื่อง) 
 
6. จํานวนบุคลากร 
           จํานวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ปการศึกษา 2553 มี
จํานวน 3 คน จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย 
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 2 66.67 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 33.33 

รวม 3 100 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประเภท 
ป.โท ป.เอก ลาศึกษาตอ 

รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ขาราชการ - 2 2 - - - - - - 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 1 - - - - - - 1 

รวม - 3 3 - - - - - - 3 
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 2 66.67 
ผูชวยศาสตราจารย 1 33.33 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 3 100 
 
7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2553 
 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 143 79.44 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป.  37 20.56 
             รวม                                              180 100.00 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  9 
 

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 

การจัดการทั่วไป   477     460   

การเงินการธนาคาร   140     -   

การบริหารทรัพยากรมนุษย   143     36   

การตลาด   219     50   

คอมพิวเตอรธุรกิจ   546     255   

การบัญชี   432     234   

นิเทศนศาสตร   529     85   

ธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

  79     -   

โลจิสติกส   81     -   

รวม           
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 
 

           นักศึกษา    ช้ันปที่ 1    ช้ันปที่ 2    ช้ันปที่ 3    ช้ันปที่ 4 รวม 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 41 34 41 27 143 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 0 0 15 22 37 
               รวม 41 34 56 49 180 
 

8. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  ประจําป 2553 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 

งบประมาณ 
ที่เหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ที่ใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน 0 0 0 0 
งบประมาณรายจายเงินรายได 145,900 39,629 106,271 27.16 
                   รวม 145,900 39,629 106,271 27.16 
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9.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
               โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  
ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักและโครงการในภาพรวม        
ของโปรแกรมวิชาฯ โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ 
(Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) ท่ัวท้ังโปรแกรมวิชาฯ 
          ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)      
มี 2 ระบบ ไดแก ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือเรียกวา  สมศ.  
 
         กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ   โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชา ฯ และกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร 
           2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของโปรแกรมวิชา ฯ  มีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
 1.  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
          3.  เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชา ฯ  กับ บุคคล / องคกร 
              4.  สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
โปรแกรมวิชา ฯ  เผยแพรตอสังคมภายนอก     
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   กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
             1.  ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 3.  อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี              กรรมการและเลขานุการ  
 หนาท่ีดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ และรายงานการประเมินตนเอง
ทุกปการศึกษา 
 
10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ใหบรรลุวัตถุประสงค         
ตามปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โปรแกรมวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้
 1. เปนผูท่ีสามารถนําความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไปประยุกตใชไดจริง 
 2.  มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
 3.  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
 4. มีทักษะการใชเครื่องใชสํานักงานและมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเปนอยางด ี 
  
11.  อาคารสถานที ่
 อาคาร  A 6   คณะวิทยาการจัดการ    

สถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     85  หมู  3  ถนนมาลัยแมน   ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหัส 73000 

 
12.  องคประกอบคุณภาพ 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 7 องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถา บั น  ต ลอ ด จ น
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉ บับท่ี  2  (พ. ศ.2 551 - 25 65)  และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554) 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)มีการกําหนดปรัชญา ปณิธานของโปรแกรมวิชา
ดังนี้ “มุงสรางสรรคบุคลากรใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ”  สอดคลอง
กับพันธกิจของคณะ และของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-
2556) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2551-2554) โดยจัดแผนยุทธศาสตรโปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  
พ.ศ. 2552-2556 (1.1.1.1) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)มีการถายทอดแผนยุทธศาสตร และปรัชญา โดย
จัดพิมพไวในคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ (1.1.2.1) 
เพ่ือเผยแพร 
ใหคณาจารย นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไดทราบ  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําป 3 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดทําปฏิทิน
การจัดกิจกรรม (1.1.3.1) เสนอตอคณะ และมหาวิทยาลัย 

 
 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

ประจําป  และคาเปาหมายของแตละ 
      ตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ 
      ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผน 
      ปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานโดยจัดทําเปน
ปฏิทินการจัดกิจกรรมเสนอคณะและแตละโครงการมีการ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานและสอดคลองกับพันธกิจของโปรแกรม
วิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย  (1.1.4.1) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) มีการดําเนินงานตามแผนใน 3 ดาน ไดแก  
1)  ดานการเรียนการสอน คณาจารยทุกคนในโปรแกรมวิชาฯ 
มีภาระงานสอนตามตารางสอนท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให 
และคณาจารยแตละคนตองทําแผนการสอนทุกรายวิชา 
(1.1.5.1)  
2) ดานการวิจัย  โปรแกรมวิชาฯ เปดโอกาสใหคณาจารย
ในโปรแกรมวิชาฯ ทําวิจัย  (1.1.5.2)  
3) ดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม โปรแกรมวิชาฯ 
จัดโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหนักศึกษา
ไดเขารวม เชน โครงการอบรมคุณธรรม (1.1.5.3)  
โครงการปฐมนิเทศ (1.1.5.4) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ผูใหยอมเปนท่ีรัก (1.1.5.5) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

- 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

- 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ข อ เ สน อ แ น ะ ข อ ง ส ภ า ส ถ า บั น ไ ป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

2 คะแนน บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)มีการกําหนดปรัชญา  มีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาต ิมีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมาย ของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน และมีถายทอดแผนกลยุทธไปสูผูปฏิบัติงานในโปรแกรมวิชาฯ 
 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีการดําเนินงานเพียง 3 พันธกิจ  คือ ดาน   
การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขาดการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ 
เนื่องจากบุคลากรท่ีไมเพียงพอ 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) จะรวมกับโปรแกรมวิชาอ่ืนจัดบริการ
วิชาการ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) พ.ศ. 

2552-2556 
1.1.2.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)   ป

การศึกษา 2553   
1.1.3.1 ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการ 
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หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.4.1 ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการ 
1.1.5.1 แนวการจัดการเรียนรู 
1.1.5.2 ประกาศทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 
1.1.5.3 โครงการอบรมคุณธรรม 
1.1.5.4 โครงการปฐมนิเทศ  
1.1.5.5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผูใหยอมเปนท่ีรัก 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย )  มีระบบและกลไกการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยทําในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา และปริญญ าตรี  พ .ศ .  2548 
(2.1.1.1)  

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 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย )  มีร ะบบและกลไกการป ด
หลั ก สูต ร ต า ม แ น ว ท าง ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด โดยมีการกําหนดเปาหมายการผลิต
บัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตโดย
หลักสูตรท่ีปรับปรุงครอบคลุมปการศึกษา 2549-
2553 โดยไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 2549)  (2.1.2.1)  

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตัวบง ช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก )  
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของดวย  

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

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
( ห ลั ก สูต ร ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ .  2 5 4 9 )  ( 2 . 1 . 3 . 1 ) 
ขณะเดียวกันไดปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2554 
เพ่ือใหมีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 (2.1.3.2) ทุกหลักสูตร
มีการดํ าเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

4.   มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3    
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบง ช้ีท่ีกําหนดในแตละป     
ทุกหลักสูตร   

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร  เ พ่ื อ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
(2.1.4.1 ) หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 
โดยแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร เพ่ือราง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554)  (2.1.4.2) 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
5.   มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ

ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนา 
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน  
ขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัว
บงช้ีและทุกหลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร  เ พ่ื อ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
บริ หา รธุ ร กิจ บัณ ฑิ ต (สาข า วิช าก า รบ ริห า ร
ทรัพยากรมนุษย) และมีการพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินหลักสูตร หลังจากการใชหลักสูตรแลว 
5 ป 

 

 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 (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ใหมีการดําเนินการไดครบถวน 
 
แนวทางเสริม : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)จะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนือ่ง 
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

2.1.1.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
2.1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
2.1.3.2 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
2.1.4.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2549) 
2.1.4.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 
 
ตัวบงชี้ที ่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ  :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 คน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 3 คน รอยละ0 
คะแนนท่ีได 0 คะแนน (2.2.1.1) 

 
 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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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 0 0 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ยังไมมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไป
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.2.1.1 คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3      : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
โดยใชเกณฑดังนี ้

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
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สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวชิาการ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 1 คน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 3 คน คิดเปนรอยละ 33.3 
คะแนนท่ีได 2.78 คะแนน (2.3.1.1) 

 
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 รอยละ33.3 2.78 คะแนน บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 อาจารยประจําของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ยังมีสัดสวนของ
การดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)สงเสริมใหอาจารยเขียนผลงาน
วิชาการ 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.3.1.1 คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป       :    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยมีหลักฐาน คือ แผนการจัดโครงการ
ประจําป (2.6.1.1) และ มคอ.3 (2.6.1.2) 

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

โปรแกรมวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย )กํ าหนดให ทุกรายวิชาของ
หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
จัดทํา มคอ.3  (2.6.2.1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการ     
ทําวิจัย 

ทุกรายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน 
โดยมีหลักฐานคือแนวการจัดการเรียนรู (2.6.3.1) 
และตัวอย างรายงานวิชาการวิจัย การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (2.6.3.2) 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน   
การสอน โดยใหหนวยงานท่ีนักศึกษาไปฝกงาน
เขี ย น ข อ เสน อ แ น ะ แก ห ลั ก สูตร (2.6.4.1)  และ
โปรแกรมวิชาจัดโครงการศึกษาดูงาน (2.6.4.2) 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  

- 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง 

    ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ
กา ร จั ดก า ร เ รี ย น ก า รสอ น และ ส่ิง สนั บ สนุ น 
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 (2.6.6.1) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

- 

 
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 

5 ขอ 
3 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและยังมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  
โดยการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน ตลอดจนท้ังมีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
จากการวิจัย หลังจากนั้นไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน          
การสอน กลยุทธการสอนใหดียิ่งขึ้น 
 

แนวทางเสริม : 
 พัฒนาการจัดกิจกรรม และรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับ 
ความตองการของนักศึกษา 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.6.1.1 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ 2553 
2.6.1.2 มคอ.3 
2.6.2.1 มคอ.3 
2.6.3.1 แนวการจัดการเรียนรู 
2.6.3.2 ตัวอยางรายงานของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2.6.4.1 ตัวอยางแบบประเมินผลของรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2.6.4.2 โครงการศึกษาดูงาน 
2.6.5.1 แนวการจัดการเรียนรู 
2.6.6.1 แบบประเมินอาจารย 
2.6.7.1 แบบประเมินอาจารย 
2.6.7.2 แนวการจัดการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทัว่ไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)ไมมีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

- 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรั พย าก รม นุษ ย )  มี กา รส ง เ สริ มสนับ สนุ น
ทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
โดยมีแผนการจัดโครงการประจําป  (2.7.1.1) 
เว็บไซตหองสมุด(2.7.1.2) 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดย
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตักบาตร     
ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณหนาคณะวิทยาการจัดการ 
(2.7.2.1) จัดโครงการอบรมคุณธรรม (2.7.2.2)  
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมท่ี
มหาวิทยาลัยจัด เชน วันไหวครู วันเขาพรรษา 
(2.7.2.3) 

  
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 : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ยังไมมีการการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)จัดทําแผนโครงการสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.7.1.1 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ 2553 
2.7.1.2 เว็บไซตหองสมุด 
2.7.2.1 หนังสือเชิญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี บริเวณหนาคณะวิทยาการจดัการ 
2.7.2.2 โครงการอบรมคุณธรรม 
2.7.2.3 เอกสารโฮมรูม 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤตกิรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษ ย )  มีก าร กํ าห นด พฤติ กร รมด าน คุณธรร ม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษรในคูมือนักศึกษา (2.8.1.1) และราง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) (2.8.1.2) 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงโดยมีหนาเว็บไซตของ
คณะวิทยาการจัดการ (2.8.2.1) 

3.  มีโครงการหรือกจิกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)มีโครงการและกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จโดยมี
โครงการโครงการอบรมคุณธรรม (2.8.3.1) โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) (2.8.3.2) โครงการ
กิจกรรมวัดสวยดวย 5ส (2.8.3.3) 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย )  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี
และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี โดย
จัดทําเปนสรุปโครงการ (2.8.4.1)  

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาต ิ

- 

 
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 

4 ขอ 
4 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ ท้ังใน
ปรัชญาของโปรแกรมวิชาฯ โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนด 
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แนวทางเสริม : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัล
การยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติ 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.8.1.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรพัยากรมนุษย) ปการศึกษา 2553   
2.8.2.1 หนาเว็บไซต 
2.8.3.1 โครงการอบรมคุณธรรม 
2.8.3.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
2.8.3.3 โครงการกิจกรรมวัดสวยดวย 5ส 
2.8.4.1 สรุปโครงการ 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :      กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :        

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดย
แตงตั้ งอาจารย ท่ีปรึกษาใหมีการโฮมรูมแก
นักศึกษา (3.1.1.1) 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอนักศึกษาทางหนาเว็บไซตของ
คณะและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  รวมถึง
วารสารเฟองฟาของมหาวิทยาลัย และเอกสาร
โฮมรูม (3.1.2.2) 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน 
3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ทีมงานเพ่ือสรางความเปนเลิศสูชุมชน" (3.1.3.1) 
โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ (3.1.3.2) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต” (3.1.3.3) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “ทักษะการใชโปรแกรมประยุกต
สําหรับสํานักงาน” (3.1.3.4) โครงการศึกษาดูงาน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ประจําปการศึกษา 2553 
(3.1.3.5) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา  

- 

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

- 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ  
1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

- 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิาร
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 

- 

 

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 

3 ขอ 
2 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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จุดแข็ง  : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกา 
 

จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ขาดการประเมินผลในการทํากิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา  : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ควรพัฒนาการจัดบริการใหคําปรึกษา

ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา
อยางตอเนื่อง    
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

3.1.1.1   คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและตัวอยางเอกสารโฮมรูม 
3.1.2.1 หนาเว็บไซตของคณะและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  รวมถึงวารสารเฟองฟา 

ของมหาวิทยาลัย และเอกสารโฮมรูม 
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมงานเพ่ือสรางความเปนเลิศสูชุมชน" 
3.1.3.2 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 
3.1.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต” 
3.1.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการใชโปรแกรมประยุกต 

สําหรับสํานักงาน” 
3.1.3.5 โครงการศึกษาดูงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย ประจําปการศึกษา 2553 
3.1.4.1 วารสารเฟองฟาของมหาวิทยาลัย หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และหนาเว็บไซต 

ของคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผล 
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ ทุ ก ด า น 
โดยจัดทําปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชา
(3.2.1.1)  

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

- 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี ้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง   
   ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

- 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

- 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

- 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
1 คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
 โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ไมสามารถใหนักศึกษานําความรู
ประกันคุณภาพมาปฏิบัติกิจกรรมเอง ไดครบท้ัง 5 ดาน 
 
แนวทางการแกไข  : 

 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)สงเสริมใหนักศึกษานําความรูประกัน
คุณภาพมาปฏิบัติกิจกรรมใหครบท้ัง 5 ดาน 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาฯ 
3.2.2.1 เอกสารโฮมรูม 
3.2.2.2 ภาพถายของกลุมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน   
    สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน  
    การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ี 
    กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ) มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยอาศัยระบบของ
คณะ และมหาวิทยาลัย (4.1.1.1) 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน 
    สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

คณาจารยนํางานวิจัยมาใชในการบูรณาการ 
การเรียนการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาทํางาน
วิจัยในรายวิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากร
มนุษย (4.1.2.1) และมีสวนรวมในงานวิจัย 
ของอาจารย (4.1.2.2) 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน 
    สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ 
    วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) สงคณาจารยเขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจํารวมกับมหาวิทยาลัย โดยมีคําส่ังวิจัยสูความ
เปนเลิศ 2 (4.1.3.1) 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุน 
     วิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณาจารยสามารถขอรับการจัดสรรทุนวิจั ย 
จากมหาวิทยาลัย โดยมีคําส่ังวิจัยสูความเปนเลิศ 2 
(4.1.4.1) 

 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน 
     สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย 
     ในประเด็นตอไปนี้                                                     
      - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ 
     ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ 
     สนับสนุนการวิจัยฯ 
     - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ  
     วิจัยฯ                                                                 
     - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ  
     ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลย ี 
     สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน 
     หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ  
     จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค  
     การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ 
     ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

- 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน 
     ขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

- 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ   
     สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน 
     สรางสรรคของสถาบัน 

- 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองาน 
     สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก 
     สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความ 
     ตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการ 
     ตามระบบท่ีกําหนด 

- 
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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 

4 ขอ 
3 คะแนน    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ไมสามารถจัดหางบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ใหกับคณาจารย 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
 มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยใหกับโปรแกรมวิชา ฯ 
 
รายการหลกัฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
4.1.1.1 เอกสารงานวิจัย 
4.1.2.1 ตัวอยางงานวิจัยของนักศึกษา 
4.1.2.2 ภาพถานนักศึกษารวมทํางานวิจัย 
4.1.3.1 คําส่ังวิจัยสูความเปนเลิศ 2 
4.1.4.1 คําส่ังผูไดทุนวิจัยสูความเปนเลิศ 2 
4.1.5.1 เว็บมหาวิทยาลัย,โครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน    :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   
 

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิโดยใชระบบและ
กลไกของคณะและมหาวิทยาลัย หลักฐาน คือ หนา
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
(4.2.1.1) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

- 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

- 

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 

1 ขอ 
1 คะแนน บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)อาศัยระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ  
 
แนวทางแกไข : 

โปรแกมวิชาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตองดําเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการอยางตอเนื่อง 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.2.1.1 หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
4.2.2.1 หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
4.2.3.1 หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้      :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   :  โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน    
                                   ระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให 
เปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  
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   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน  
                           กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ  :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
    ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก 66,666 บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 3 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 
22,222 บาท  
คะแนนท่ีได 4.44 คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการประเมิน   :  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9000 18000 27000 36000 45000 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
18000 22,222 4.44 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
 คณาจารยในโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีการทํางานวิจัยรวมกับ
อาจารยโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
 
แนวทางเสริม : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)สนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย
อยางตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.3.1.1 เอกสารสัญญางานวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) ไมมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

- 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

- 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก 

     สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

- 

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 

0 ขอ 
0 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ไมมีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 
 

แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยควรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 
แกสังคม โดยสรางความรวมมือกับโปรแกรมวิชาอ่ืน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข เอกสารหลักฐาน 

- - 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) ไมมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

- 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

- 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ 

- 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

0 ขอ 
0 คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ไมมีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ควรมีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
- - 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1   : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)มีระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดในปฏิทิน
กิจกรรมนักศึกษา (6.1.1.1) และแผนการ
จัดโครงการ (6.1.1.2) 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)มีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรร ม
นักศึกษา ดังนี้ 
1) นักศึกษาเขารวมกิจกรรมวันไหวครู  
แห เ ทียนพรรษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
หลักฐานคือ เอกสารโฮมรูม (6.2.1.1) 
2) รายวิชาการพัฒนาบุคคลและการ
ฝกอบรมนักศึกษาตองจัดโครงการอบรม
คุณธรรม (6.2.1.2) และโครงการปฐมนิเทศ 
(6.2.1.3) 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)มีการเผยแพร
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ก า ร บ ริ ก า ร 
ด าน ทํานุ บํารุ ง ศิลปะแ ละวั ฒนธรร ม 
ตอสาธารณชน ทางเว็บไซตของคณะ
วิทยาการจัดการ (6.3.1.1) 

 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดย
จัดทําเปนสรุปผลโครงการอบรม (6.4.1.1) 
สรุปโครงการปฐมนิเทศ (6.4.1.2) 

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  : 
 มหาวิทยาลัย  และคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําใหโปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและแผนการจัดโครงการ รวมท้ังนักศึกษา    
มีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
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แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมท่ีจัด
ใหกับนักศึกษา 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

6.1.1.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาป 2553 
6.1.1.2 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ 2553 
6.2.1.1 เอกสารโฮมรูม 
6.2.1.2 โครงการอบรมคุณธรรม 
6.2.1.3 โครงการปฐมนิเทศ 
6.3.1.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
6.4.1.1 สรุปโครงการอบรมคุณธรรม 
6.4.1.2 สรุปโครงการปฐมนิเทศ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี   
     เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ 
    สถาบัน  ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ 
    ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม หลักฐาน
คือ คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชาฯ (9.1.1.1) 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรือ่งการประกัน 
     คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย 
     และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)  ปฏิบัติตามนโยบายและให
ความสําคัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซ่ึงกําหนดโดยคณะและมหาวิทยาลัย  
หลักฐานคือ คูมือการประกันคุณภาพ (9.1.2.1) 
และตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (9.2.1.2) 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)ปฏิบัติตามตัวบงช้ีเพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย หลักฐานคือ
คูมือการประกันคุณภาพ (9.1.3.1)  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี 
    ครบถวนประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
    และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน 
    รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน 
    รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
    การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา 
    ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 
หลักฐาน คือ รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
(9.1.4.1)  

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง 
    การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม 
    ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี หลักฐาน คือ 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2552 (9.1.5.1) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

- 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ 
    การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ 
    ตามพันธกิจของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)  ไดขอมูลจากผูใชบัณฑิต 
มาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักฐาน คือ ผลการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิต (9.1.6.1)  

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 
 

- 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน 
   สามารถนําไปใชประโยชน 

- 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
3 คะแนน   บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
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จุดแข็ง :  
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ไดมีการปฎิบัติตามนโยบาย 

การประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางเสริม :  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)ควรมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รายการหลักฐาน:  
หมายเลข หลักฐานแสดง 

9.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ 
9.1.2.1 คูมือการประกันคุณภาพ 
9.1.2.2 เอกสารการฝกอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.1.3.1 คูมือการประกันคุณภาพ 
9.1.4.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.5.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.6.1 ผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต 
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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  3 ขอ 2  
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

   2 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  5 ขอ 5  
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6 0 0 % 0  

3 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12 1 33.33 % 2.78  

3 
ตัวบงช้ีท่ี  2.6 มีการดําเนินการ 4 ขอ  5 ขอ 3  
ตัวบงช้ีท่ี  2.7 มีการดําเนินการ 3 ขอ  2 ขอ 2  
ตัวบงช้ีท่ี  2.8 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4  
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 2 

   2.79 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  3 ขอ 2  
ตัวบงช้ีท่ี  3.2 มีการดําเนินการ 4 ขอ  1 ขอ 1  
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 3 

   1.5 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  4 ขอ 3  
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  1 ขอ 1  
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท 66,666 22,222 บาท 4.44  

3 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   2.81 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  0 ขอ 0  
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  0 ขอ 0  
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 5 

   0 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   4 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1     
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี  9 

    

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   2.28 
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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  หนแูกว   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 
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๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ  กรรมการ 
 

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. อาจารยวจินี 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 
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๗. อาจารยพรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 
๘. อาจารยวารรัตน สานนท กรรมการ 
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 ไทยโพธิศ์รี 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 
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   ๕. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
   
      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 
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   ๑๑. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 
  
  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 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  61 
 

๙. นางสาววารีรัตน สามบุญลือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 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 
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   ๒. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
   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 เปลงเจริญศริิชัย 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 กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๓. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ้ม กรรมการ 
๔. นายอรรณพ นันยา กรรมการ 
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๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 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 
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 กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ 
  ๑. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ่ม กรรมการ 
  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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คําส่ังคณะวิทยาการจัดการ 

ท่ี    21  /2554 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)    ประจําปการศึกษา 2553 
------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ จึงใครขอแตงตั้ง
กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  
ดังรายช่ือตอไปนี ้
 1.   ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน  ประธานกรรมการ 
   2.  อาจารยแพรวพรรณ  ตรีช้ัน   กรรมการ 
        3.  อาจารยจันจิราภรณ                ปานยินด ี กรรมการและเลขานุการ 
   โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี ้
              1.   จัดงบประมาณหรืออํานวยการอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของกับการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
การศึกษา ใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของคณะและโปรแกรมวิชา 

2. เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับโปรแกรมวิชา 

3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรายงานตอคณะ ประสานงานและจัดเตรียม 
เอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

ส่ัง      ณ      วันท่ี    28    กุมภาพันธ   พ.ศ. 2554 

    

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท) 
                                                                                               คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน        ประธานกรรมการ 
                            2.  อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน        กรรมการ 
                             3.  อาจารยจันจิราภรณ           ปานยินดี     กรรมการและเลขานุการ  
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