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คํานํา 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน   และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประทเศ คณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชใน
การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2550 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   ตามองคประกอบคุณภาพและ
ตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR 11) ของ โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2553  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554  เปนรายงานท่ีเสนอขอมูลจํานวน 7 
องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต   องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  องคประกอบท่ี 5 
การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และองคประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ  
  
 

 
 ( อาจารยกนกพัชร  วงศอินทรอยู) 

ประธานโปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

                      โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอนใหแกนักศึกษาของโปรแกรม  จํานวน 200 คน  แยกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ 200 คน   โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมจํานวน 2  ทาน 
                      การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554  รวม 7 องคประกอบ  โดยมี
คะแนนประเมินภาพรวม 3.21 คะแนน  แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี ้
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  คะแนน
ประเมินเฉล่ีย 4.0 
 องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0  
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉล่ีย 2.5 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 
 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 2.0 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
 องคประกอบท่ี 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
                     สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คือ องคประกอบท่ี 4 การวิจัย เนื่องจาก
อาจารยในโปรแกรมวิชาไดมีการทําวิจัยท่ีไดทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ
เรียนการสอนใหกับอาจารยในโปรแกรมวิชา 
                      สวนจุดดอยท่ีควรปรับปรุง คือ องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  ตัวบงช้ีมี 2.2  อาจารยประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   ซ่ึงโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศยังไมมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัว
บงช้ีมี 2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยังไมมีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ องคประกอบท่ี 
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ทางโปรแกรมยังมีกิจกรรมการพัฒนาศึกษานอย  องคประกอบท่ี 5  การบริหาร
วิชาการแกสังคม  ยังมีการใหบริการวิชาการแกสังคมนอย 
                     แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองท่ีดีนั้นตามแนวคิดของ
โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คือ 

1.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพ่ิมมากขึ้น  
ซ่ึงอาจารยในโปรแกรมอยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 3 ทาน 

2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ิมกิจกรรมท่ีเปนการพัฒนานักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
4. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาออกใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2527 ท่ีไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ   นอกเหนือจากการผลิต
บัณฑิตสาขาคร ู
 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอตั้งในป 2528 โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ   โดยมี
ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ เปนภาควิชาหนึ่ง และเปนภาควิชาเดียวท่ีเปดรับนักศึกษา ท้ังภาคปกติและ
ภาคพิเศษ   คือ เปดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (ท่ัวไป) ปการศึกษาละ 2 หมูเรียน 
และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายครุศาสตร วิชาเอกสหกรณรุนสุดทายดวยอีก 1 หมูเรียน สําหรับภาคพิเศษใน
ขณะนั้น คือ นักศึกษา กศ.บป. (โครงการการศึกษาเพ่ือบุคลากรประจําการ)    โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  
ระดับอนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 หมูเรียน และ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (บริหารงาน
ท่ัวไป)    ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 - 7 หมูเรียน ตามอัตรากําลังของอาจารยประจําใน
ขณะนั้น 
 ตอมา ตามนโยบายท่ีสถาบันอนุญาตใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษได จึงทําใหสามารถรับ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นอยางมาก จึงไดเพ่ิมจํานวนหมูเรียนภาคพิเศษมากขึ้น   จนปจจุบันสามารถรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (บริหารงานท่ัวไป) ไดปการศึกษาละ 12 หมูเรียน และโปรแกรมวิชาการ
จัดการท่ัวไป(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ซ่ึงเพ่ิงเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2542 จํานวนหนึ่งหมู
เรียน   
  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ   ไดนํารูปแบบการบริหารแบบการบริหารโปรแกรม
วิชามาใช โดยใชช่ือวา “โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไป”   ซ่ึงในปการศึกษา  2542 มี
นักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ป ครบตั้งแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 รุนละ  3 หมูเรียน  นักศึกษาภาค กศ.พป. หลักสูตร 2 
ป รุนละ 8  หมูเรียน หลักสูตร 4 ป รุนละ 4   หมูเรียน 
 ในปการศึกษา 2545  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  ซ่ึงทางสถาบันราชภัฏนครปฐม   ไดอนุมัติ
ใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการท่ัวไป ปริญญาตรี 4 ป และหลักสูตรอนุปริญญา  โดยทางโปรแกรม
วิชาจะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในปการศึกษา 2545  คือ ภาคปกติ เปดหลักสูตร  4 ป  5 หมูเรียน  
และภาค กศ.พป. เปดหลักสูตรอนุปริญญา 4 หมูเรียน  และหลักสูตรปริญญาตร ี2 ปหลังอีก 4 หมูเรียน 
  
 ในปการศึกษา 2546  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  ทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติให
เปดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสา ขาการจัดการท่ัวไป  ปริญญาตรี 4 ป  อนุปริญญา 2 ป  และ
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ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)     คือ   ภาคปกติ    หลักสูตรปริญญาตรี 4 จํานวน 6 หมูเรียน  และ ภาค กศ.พป. 
หลักสูตรอนุปริญญาจํานวน 6 หมูเรียน  หลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  จํานวน  4  หมูเรียน 
   ในปการศึกษา 2549  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม  2549 
                        ในปการศึกษา 2552  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2551 ปจจุบันไดรับการอนุมัติหลักสูตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจัดการเรียนการสอนมาเปนเวลา 2 ป 
 
2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
      2.1 ปรัชญา 

       โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มุงจัดการศึกษา   มุงผลิตบัณฑิต
ท่ีมีความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะและจริยธรรมดานการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ธุรกิจทองถ่ินใหพัฒนาสูการคาระหวางประเทศ 
 

      2.2 วิสัยทัศน 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ     ผลิตบัณฑิตแ ละบริการวิชาการ  

พัฒนาวิจัยองคความรูดานธุรกิจระหวางประเทศของทองถ่ินเขาสูธุรกิจระดับสากล 
 

      2.3 พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมในดานธุรกิจระหวางประเทศเพ่ือทองถ่ิน 

       2.  วิจัยและพัฒนาองคความรูของทองถ่ินเพ่ือพัฒนาสูสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดําร ิ
       3.  บริการวิชาการและโอกาสทางการศึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศใหแกทองถ่ิน 
       4.  เสริมสรางจริยธรรม สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  อนุรักษส่ิงแวดลอม  
       5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดหลักธรรมาภิบาลในสาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ 
       6.  เพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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      2.4 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานบริหารธุรกิจระหวางประเทศท้ังภาคทฤษฏีและ 

ภาคปฏิบัต ิ
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพ สามารถนําไปประยุกตใชประกอบอาชีพไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดี มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและสอดคลองตามแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูเพ่ือศึกษาตอไปในระดับสูงตอไป  

 
3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
      1. อาจารย กนกพัชร   วงศอินทรอยู      ประธานโปรแกรม 
      2. อาจารย  ธนพล       ฐานาริยะชัย กรรมการและเลขานุการ 
   

4.  รายนามคณะผูบริหาร 
      1. อาจารย กนกพัชร   วงศอินทรอยู      ประธานโปรแกรม 
      2. อาจารย  ธนพล       ฐานาริยะชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีหลักสูตรการศึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศ  ดังนี ้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ) หลักสูตร 4  ป 

 
6. จํานวนบุคลากร 
           จํานวนบุคลากร  ของ โปรแกรมวชิาธุรกิจระหวางประเทศ ปการศึกษา 2553  มีจํานวน 2 คน จําแนก 
พนักงานอาจารย ดังนี ้
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2 100 

รวม 2 100 
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ตารางแสดง  จําแนกตามระดับการศึกษา 

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

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- - - 1 1 2 - - - - - - 2 

รวม - - - 1 1 2 - - - - - - 2 
     
   ตารางแสดง จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

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

รวม 2 100 
 
7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะ วิทยาการจัดการปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 200 100 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. - - 
บัณฑิตศึกษา - - 
             รวม                                              200 100 

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามโปรแกรมวิชา 

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     -   

ทรัพยากรมนุษย   143     36   

การตลาด   219     50   
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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  ภาคปกต ิ 197 169 112 111 477 

ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 156 105 136 63 460 
               รวม 353 264 248 174 937 
 
8. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของ  โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  ประจําป2553 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 

งบประมาณ 
ที่เหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ที่ใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 457,600 187,520 270,080 40.97 
                   รวม 457,600 187,520 270,080 40.97 
 
9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
                   โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ท่ีจัดทําขึ้น
เพ่ือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักและโครงการในภาพรวมของ
โปรแกรมวิชา โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การ
ตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ท่ัวท้ังโปรแกรมวิชา ธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มี 2 ระบบ ไดแก  
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมิน    คุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา  สมศ 
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. 
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร 
              2.  มีเกณฑ/ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย/บุคลากรของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
        กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   คําส่ังคณะวิทยาการจัดการที่
20/2554 
           1. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
                           1. อาจารย กนกพัชร   วงศอินทรอยู      ประธานโปรแกรม 
                           2. อาจารย  ธนพล       ฐานาริยะชัย กรรมการและเลขานุการ 
                                                               
หนาท่ี   ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 
10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของ
โปรแกรมวิชา และสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา 
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้
 ดานความรู 

1. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานธุรกิจทองถ่ินมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ 
2. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานภาษาอังกฤษและจีน 
3. บัณฑิตเปนผูมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดเวลา อยางตอเนื่อง  

 ดานทักษะ 
1. บัณฑิตมีทักษะดานธุรกิจทองถ่ินมุงสูธุรกจิระหวางประเทศ 
2. บัณฑิตเปนผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษและจีน 
3. บัณฑิตมีทักษะทางธุรกิจ 
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 ดานลักษณะ 
1. บัณฑิตเปนผูมีจริยธรรม และคุณธรรม 
2. บัณฑิตมีบุคลิภาพท่ีด ี
3. บัณฑิตเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
4. บัณฑิตเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง 
5. บัณฑิตเปนผูท่ีกลาคิดกลาตัดสินใจ  

 
12.  อาคารสถานที ่
สถานที่ตั้ง 
 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ    
 ตั้งอยู  อาคาร A6 เลขท่ี 85 หมู 3  ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง   
   จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73000 

 
13.  องคประกอบคุณภาพ 
             โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  10 องคประกอบ ดังนี ้

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

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1.การจัดทําแผนกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบ
จากสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเ ช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2551 - 2554) 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการกําหนด
ปรัชญา ปณิธานของโปรแกรมวิชาดังนี้ “มุงผลิตบัณฑิตท่ี
มีความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะและจริยธรรมดาน
การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ทองถ่ินใหพัฒนาสูการคาระหวางประเทศ” 
สอดคลองกับพันธกิจของคณะ และของมหาวิทยาลัย และ
ปฎิบัติตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2556) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10(พ.ศ.2551-2554) โดยจัดพิมพ
ไวในคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพ่ือเผยแพรให
คณาจารย  นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไดทราบ  (1.1.1.1) 

2.มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีกระบวนการพัฒนา      
กลยุทธ  พัฒนาแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําปเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาของคณะโดยมีการ
จัดทําและปรับเปล่ียนแผนการปรับยุทธศาสตรของ
โปรแกรมวิชาทุกป (1.1.2.1) 

3.มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการกําหนดตัวบงช้ี
ของการดําเนินงานโดยจัดทําเปนปฏิทินการจัดกิจกรรม
เสนอคณะและแตละโครงการ/กิจกรรมมีการกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานและสอดคลองกับพันธกิจของโปรแกรมฯ  
(1.1.3.1) 
 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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4.มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศมีการดําเนินการตาม
แผนครบทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน 
คณาจารยทุกคนในโปรแกรมฯมีภาระงานสอนตาม
ตารางสอนท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให และคณาจารยแตละ
คนตองทําแผนการสอนทุกรายวิชา (1.1.4.1)   ดานการวิจัย  
โปรแกรมฯเปดโอกาสใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ทําวจิัย  
ดานการบริการวิชาการ  คณาจารยในโปรแกรมวชิาธุรกิจ
ระหวางประเทศ ไดออกไปบริการวิชาการแกชุมชนตาม
พันธกิจขอ 3 ของโปรแกรม คือ บริการทางวิชาการแก
ทองถ่ินธุรกิจระหวางประเทศ ไดแก การเปนวิทยากร
บรรยายใหกับหนวยงานภายนอก เชน  สํานักงานขนสง
จังหวัด  (1.1.4.2) โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกเชิงปฏิบัติการ (1.1.4.3)  ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมจัดโครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวม เชน 
โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจ
ระหวางประเทศ (1.1.4.4)  งานวิจัยเรื่องการสรางระบบ
ฐานขอมูลปลาสวยงามเพ่ือการสงออก (1.1.4.5) 

5.มีการดํ า เนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
และ รายงานผลตอผูบริหารคณะ (1.1.5.1) 

6.มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 
2 ครั้ ง  และรายงานผลตอผูบริหาร เ พ่ือ
พิจารณา 

มีการติดตามและรายงานผลโดยท่ีมีการจัดทํารายงาน
ผลงานตามโครงการท่ีปฏิบัติเสร็จแลวแจงใหคณะได
ทราบ 

7.การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะและคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศยังมิไดมีการ
ดําเนินการ 
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8.มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ไดมีการประชุมผลการปฏิบัติงานระดับโปรแกรมและ
นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือนําไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําป 

 

 
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 
คะแนน 

4 
     บรรลุ 
   ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง  
        โปรแกรมวิชาการธุรกิจระหวางประเทศ มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานวิชาการละแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน  
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาต ิ มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมาย ของแตละ
ตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีถายทอดแผนกลยุทธไปสูผูปฏิบัติงานในโปรแกรม 
 จุดออน 
    โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศขาดการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 
      
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข 
   มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติการอยางเปนระบบ มีรูปแบบการรายงานผล 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.1.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ  ป2553 

1.1.2.1 คําส่ังวิพากษยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาและแผนยุทธศาสตรคณะ 
1.1.3.1 ปฎิทินจัดกิจกรรมโครงการ 
1.1.4.1 แนวการจัดการเรียนรู(มคอ3) 
1.1.4.2 หนังสือเชิญไปเปนวิทยากร   (อ.กนกพัชร  วงศอินทรอยู) 

1.1.4.3 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกเชิงปฏิบัติการ 

1.1.4.4 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศ 

1.1.4.5 รายงานผลการวิจัย(อ.กนกพัชร  วงศอินทรอยู) 

1.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 

                                                                                                                      
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด  

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศมีระบบและกลไก
การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดย
ทําในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบวาดวยการ
จัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 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

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศไปมีระบบ 
และกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
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อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมีการกําหนด
เปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการ
ผลิตบัณฑิตโดยหลักสูตรท่ีปรับปรุงครอบคลุมป
การศึกษา 2549-2555 โดยไดจัดทําหลักสูตร
บริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง 2549)  (2.1.2.1) 

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 ) 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
ท้ังหลักสูตร พ.ศ.2549 (2.1.3.1) และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 มีการดําเนินงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ2552    
( 2.1.3.2)และมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับโปรแกรมวิชา เพ่ือประเมินผลตามตัว
บงช้ี (2.1.3.3)    

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว า ง  มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เ พ่ือพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว างประเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และ มีการประเมิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
2549) (2.1.4.1 )หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป 
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จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร   

และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรคือราง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว างประเทศ   ฉบับปรับปรุง  พ .ศ .2554 
(2.1.4.2) 

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

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมินหลักสูตร หลังจากการใช
หลักสูตรแลว 5 ป และมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตร (2.1.5.1) (.1.5.2)  (2.1.5.3) 
 

 
 
 

 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 
ครบ 5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง  :  การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5ขอ 

5 คะแนน    บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

จุดแข็ง/จุดออน : 
 

               มีขั้นตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
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              ในอนาคตจะมีการสรางหลักสูตรและสาขาวิชาใหมีความหลากหลาย 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.1.1.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
2.1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ(หลักสูตรปรับปรุง 2552)   
2.1.3.1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ(หลักสูตรปรับปรุง 2552)   
2.1.3.2    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 
2.1.3.3 คําส่ังคณะวิทยาการจัดการ ท่ี เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา ประจําปการศึกษา 2553 
2.1.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2552 
2.1.4.2 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหวางประเทศ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 
2.1.5.1 คําส่ัง มรภ.นครปฐมท่ี1844/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมา๖รฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต(ิTQF) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.1.5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2552 

2.1.5.3 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

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

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             
 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ยังไมมีอาจารยท่ีโปรแกรมวิชาจบปริญญาเอก 

 
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 
0 0 0   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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จุดแข็ง/จุดออน : 
              จุดออน โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมมีอาจารยท่ีจบหรือกําลังศึกษาปริญญาเอก 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
             สงเสริมใหอาจารยประจํา ของโปรแกรมวชิาฯ ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
- - 

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

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

อาจารยประจําโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

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 
0 0 0  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน : 
               จุดออน อาจารยประจําของโปรแกรมวชิายังไมมีตําแหนงทางวิชาการ 
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
 

               สงเสริมอาจารยประจําของโปรแกรมวิชาใหเขียนผลงานวิชาการซ่ึงในขณะนี้อาจารยสวนใหญกําลัง
ดําเนินการอยู 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

- - 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยมีหลักฐาน
คือ ขั้นตอนการประกันคุณภาพการจัดการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ(2.6.1.1) การจัดการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีแนวการจัดการเรียนรู
(2.6.1.2) 
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2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ี
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ในทุกรายวิชา
ของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีหลักฐานคือ มคอ.3 (2.6.2.1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวชิาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ในทุก
หลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมี
แนวการจัดการเรียนรู(2.6.3.1) 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีการใหผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  โครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (2.6.4.1) 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการจัดการ
เรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี 
แนวการจัดการเรียนรู(2.6.5.1) 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต
ละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5โดยมีผลการประเมินการเรียนการ
สอนในแตละรายวิชา(2.6.6.1) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

เกณฑการประเมิน  :  ขอ  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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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 
คะแนน 4   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
 
 
จุดแข็ง/จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและยังมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน ตลอดจนท้ังมีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หลังจากนั้น
ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนใหดียิ่งขึ้น 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
                  จัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมและศึกษาหาความรู เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
ท่ีผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.6.1.1 ขั้นตอนระบบการประกันคุณภาพ 
2.6.1.2 แนวการจัดการเรียนรู 
2.6.2.1 มคอ.3  
2.6.3.1 แนวการจัดการเรียนรู 
2.6.4.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
2.6.5.1 แนวการจัดการเรียนรู 
2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรบัทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศไดการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ 
โดยมี รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต (2.7.1.1) 

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

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไดมีการนํา
ผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
โดยมี รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวาง
ประเทศ) (2.7.2.1) 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมได 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมได
ดําเนินการ 
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ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมได
ดําเนินการ 

  
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 
3 2 2    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน : 
               จุดออน โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังมิไดมีการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากบุคคลากรและทรัพยากรมีจํากัดและเปน
โปรแกรมท่ีพ่ึงเปดใหม 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
                 ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.7.1.1 รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิต  
2.7.2.1 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป)  
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ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรท้ังในปรัชญา
ของโปรแกรมวิชาฯและพันธกิจของคณะคณะฯ โดยมี 
คูมือนักศึกษาป 2553 (2.8.1.1) รายงานประจําป
งบประมาณ 2553(2.8.1.2) 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมได
ดําเนินการ  

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จโดยมีโครงการปฐมนิเทศและ
สงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักศึกษา(2.8.3.1) 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายเกินรอยละ 90 
ของตัวบงช้ีโดยมีโครงการปฐมนิเทศและสงเสริม
จริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศเชิงปฏิบัติการ
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(2.8.4.1) 
5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา

ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาต ิ

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางปรเทศ ยังไมมี นักศึกษา
หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยอง
ชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

 
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 
 
จุดออน: 
               โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมดําเนินการใหครบตามขอกําหนด เนื่องจากมีจํานวน
บุคลากรนอยและทรัพยากรตางๆ ไมเพียงพอ  
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
                ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติ 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.8.1.1 คูมือนักศึกษาป 2553  
2.8.1.2 รายงานประจําปงบประมาณ 2553 
2.8.3.1 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศเชิง

ปฏิบัตกิาร 
2.8.4.1 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศเชิง
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ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :        

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
  โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการ
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษาโดยแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษาใหมีการโฮมรูมแกนักศึกษา  ( 3.1.1.1) 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมได
ดําเนินการ 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เชน 
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีทํา
ธุรกิจสงออกระหวางประเทศและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ( 3.1.3.1) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไม
ดําเนินการ 

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยงัไม
ดําเนินการ 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ  
1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ยังไมเคยมีการประเมินผล 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 

ยังไมเคยมีการประเมินผล 

 

เกณฑการประเมิน   :  

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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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 
 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
                จุดแข็ง:  ทางโปรแกรมไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก 
 
 แนวทางการพัฒนา  :   
              โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ พยายามจะตองพัฒนาศักยภาพรวมถึงการดําเนินการจัดบริการ
ดานตางๆ เพ่ือใหสอดคลองและเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาดานการเรียน  ใหกับนักศึกษาทุกช้ันปใน
โปรแกรมใหมีการพัฒนาอยางเปนกระบวนการและ  นําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.1.1.1 คําส่ังอาจารยท่ีปรึกษา   และตัวอยางสมุดโฮมรูม 
3.1.3.1 โครงการโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีทําธุรกิจสงออกระหวางประเทศ

และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการจัดทํา
แนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  สอดคลองกับวิสัยทัศน
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ทุกดาน ของคณะ  และตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
กําหนดไวในปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาและ
ของคณะ  (3.2.1.1) 
 
 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการจัด
กิจกรรมใหนักศึกษา คือดานวิชาการ โครงการศึกษา
ดูงานสถานประกอบการท่ีทําธุรกิจระหวางประเทศ
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (3.2.2.1) กิจกรรมดาน
กีฬา  มีการจัดแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมสและกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธในคณะ (3.2.2.2)  ดานกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โครงการปฐมนิเทศและสงเสริม
จริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศเชิง
ปฏิบัติการ  (3.2.2.3)   

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปนี ้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง   
   ประสงค    
- กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรม 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัด
ทุกกิจกรรมโดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดตอบแบบ
ประเมิน (3.2.3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมไดดําเนินงาน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมไดดําเนินงาน 
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6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานกัศึกษา  

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมไดดําเนินงาน 

 
 
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 

2 ขอ 
2 คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
               จุดแข็งของ โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังดําเนินการทําโครงการและกิจกรรมยังไมครบทุก
ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 
แนวทางการพัฒนา  : 

          จะตองมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาและคณะ 
3.2.2.1 โครงการการโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีทําธุรกิจระหวางประเทศและ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ   
3.2.2.2 กิจกรรมดานกีฬา  มีการจัดแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมสและกีฬาเช่ือมความสัมพันธใน

คณะ 
3.2.2.3 ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรม

นักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไมมีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แตใช ระบบและ
กลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ
วิทยาการจัดการ  โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของ
คณะวิทยาการจัดการหลักฐานคือยุทธศาสตรคณะ 
(4.1.1.1) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการ
วิจัยของชาติโดยมีรองคณบดีเปนผูดูแลหลักฐานคือคําส่ัง
กําหนดภาระงานของผูบริหารคณะ (4.1.1.2) 
 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอนโดยอาจารยกับนักศึกษาทํางานวิจัยรวมกัน
หลักฐานเลมรายงานวิจัยทีเสร็จสมบูรณแลว(4.1.2.1.) 
 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมไดดําเนินการ 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมไดดําเนินการ 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                              
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมไดดําเนินการ 
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วิจัยฯ                                        
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศยังมิไดดําเนินการ 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน 

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศยังมิไดดําเนินการ 
 
 
 
 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศยังมิไดดําเนินการ 

 
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 
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มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

2 คะแนน   บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 
จุดออน  : 
                    โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการทํางานวิจัยนอย  เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอและมี
ภาระงานท่ีมาก จึงไมสามารถทํางานวิจัยไดอยางเต็มท่ี 
 
แนวทางเสริม : 

              โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  โดยมีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและ
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมธุรกิจ
ระหวางประเทศ กับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของคณะ
วิทยาการจัดการ  จะจัดอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียนและลงพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
และสังคม อยางตอเนื่องท้ังภายในและภายนอก 

 
รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ที่ 4.1 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.2.1 ประกาศอนุมัติงานวิจัย (อ.กนกพัชร วงศอินทรอยู) 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ  มีระบบและกลไก
สนั บ สนุ น ก า ร เ ผ ย แ พ รผ ลง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
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นานาชาติ  โดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักฐานหนาเว็บไซตคณะและมหาวิทยาลัย
(4.2.1.1) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค(4.2.1.2) 
 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ มีระบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร วิ เคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปน
องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนดโดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอน
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (4.2.2.1)หนา
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ  (4.2.2.2) 
 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โ ป ร แ ก ร ม ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ  มี ก า ร
ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ โดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการ หลักฐานคือหนาเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ(4.2.3.1) เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
(4.2.3.2)  หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม(4.2.3.3) 
 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไปยังมิได
ดําเนินการ 
 
 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไปยังมิได
ดําเนินการ 
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ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 
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 
3 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน  บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
                   โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ มีการดําเนินงานดานงานวิจัยนอย เนื่องจากเปนโปรแกรมวิชา
ขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรและทรัพยากรจํากัด จึงไมเอ้ืออํานวยในการสรางสรรคงานวิจัย 
 

แนวทางเสริม : 
                   คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและ
สงเสริมผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครองสิทธิ 
โดยโปรแกรมการจัดการท่ัวไปสนับสนุนนโยบายของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตอไป 

 
รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ที่ 4.2 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.2.1.1 หนาเว็บไซตคณะและมหาวิทยาลัย 
4.2.1.2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.2..2.1 เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค  
4.2.2.2 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้      :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 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 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก 66,666บาท 
จํานวนอาจารยประจํา 2 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา..  
บาท (66,666 / 2 =  33,333) 
คะแนนท่ีได...4....คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 
เกณฑการประเมิน   :  
  

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
20,000 66,666 5  คะแนน บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
                              เนื่องจากโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เปนโปรแกรมตั้งใหม ขนาดเล็ก มีจํานวน
บุคลากร และทรัพยากรจํานวนจํากัด   จึงทําใหอาจารยตองรับภาระการสอนหลายหมูเรียนและจํานวนช่ัวโมง
ก็มากตามไปดวย ทําใหอาจารยไมมีเวลาในการทําวิจัยรวมถึงการสรางสรรคตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและทําให
จํานวนของงบประมาณในการรับทุนมีจํานวนนอย 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการ
จัดการและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการ
จัดการท่ัวไป กับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน  จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพ้ืนท่ี  เพ่ือพัฒนาความรูดาน
งานวิจัย  และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยท้ังภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุน
วิจัยใหม ๆ ใหอาจารยในคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร(5.1.1.1) การสนับสนุนใหอาจารยใน
โปรแกรมออกไปบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ 
เชน เปนวิทยากร   (5.1.1.2) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน ไดแกโครงการบริการวิชาการ
ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกเชิงปฏิบัติการ 
ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา(5.1.2.1)  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย จากการออกไปบริการวิชาการในปท่ี
ผานมาทําใหไดโจทยวิจัยจากทองถ่ิน โครงการวิจัยการ
สรางระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพ่ือเพ่ิม
การสงออก (ภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานคร) โดยได
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง(5.1.3.1) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชา ยังไมไดดําเนินการ 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชา ยังไมไดดําเนินการ 
 

 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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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 

3  ขอ 
3 คะแนน   บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
 
จุดออน 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เปนโปรแกรมขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรและทรัพยากร
อยางจํากัด จึงไมสามารถดําเนินงานดานงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม  
 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข เอกสารหลักฐาน 
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
5.1.1.2 จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ 
5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกเชิงปฏิบัติการ ณ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา 
5.1.3.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงรางการวิจัย “โครงการวิจัยการสรางระบบ

ฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพ่ือเพ่ิมการสงออก (ภาคตะวันตกและ
กรุงเทพมหานคร) โดยไดงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยงัไมดําเนินการ 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ  
โดยการเปนวิทยากรใหกับองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
ตําบลคลองจินดา(5.2.1.1) โครงการบริการวิชาการ
ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกเชิง
ปฏิบัติการ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมดําเนินการ 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมดําเนินการ 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมดําเนินการ 

 
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 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
1 คะแนน บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดออน 
 โปรแกรมวิชามีการสรางความรวมมือและการบริการวิชาการกับชุมชนนอย เนื่องจากขอจํากัด
ทางดานบุคลากรและทรัพยากร 
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
 

ควรท่ีจะหาวิธีการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปนทางการ เชน
ผานเว็บไซคของทางคณะ ผานการประชุมอาจารย เปนตน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
5.2.1.1 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1      : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการกําหนด
นโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจน

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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กําหนด รวมกับคณะอยูในคูมือนักศึกษาปการศึกษา 2553 
(6.1.1.1)โปรแกรมวิชากําหนดแผนการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในยุทธศาสตร
โปรแกรมฯ (6.1.1.2)และสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของคณะ (6.1.1.3) และมีระบบและกลไก
ลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเปนแนว
ทางการดําเนินงาน(6.1.1.4)และดําเนินงานตามระบบ
โปรแกรมฯไดกําหนดกิจกรรมและโครงการท่ีเปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องมีโครงการและกิจกรรมซ่ึง
สอดคลองกับแผนงานท้ังหมดจํานวน1 กิจกรรม
(6.1.1.5) 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

นอกจากมีกิจกรรมและโครงการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแลวยังมีการบูรณาการงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนดวย เชน 
โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษา
ธุรกิจระหวางประเทศเชิงปฏิบัติการ(6.1.2.1) 
 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมดําเนินการ 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

มีการประเมินผลความสําเร็จทุกโครงการอยูใน
รูปเลมรายงานโครงการ(6.1.4.1) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมดําเนินการ 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ยังไมดําเนินการ 
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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 หรือ 6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
3 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
            โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศมีจํานวนกิจกรรมและโครงการ จํานวนนอย เนื่องจากขอจํากัด ดาน
บุคลากรและทรัพยากร 
 
แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จะเพ่ิมจํานวนกิจกรรมและโครงการใหมีปริมาณท่ีมากขึ้น 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา  2553 
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะ 
6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
6.1.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
6.1.2.1 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกจิระหวางประเทศเชิง

ปฏิบัติการ 
6.1.4.1 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศเชิง

ปฏิบัติการ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทัว่ไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ี  เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมซ่ึงอยูใน มคอ. 2 (9.1.1.1) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

โปรแกรมวิชามีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันซ่ึงอยูใน มคอ. 2 (9.1.2.1) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

โปรแกรมวิชามีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณของสถาบันซ่ึงอยูใน มคอ. 2 (9.1.3.1) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โปรแกรมวิชามีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐานทัว่ไป ผลการดําเนินงาน 
ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันซ่ึงอยูใน 
มคอ. 2 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาไมมีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธทุกตัวบงช้ี 
 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

โปรแกรมวิชามีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตไมครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาไมมีการเชิญผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตาม 
พันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 
 

โปรแกรมวิชาไมมีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

โปรแกรมวิชาไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 
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 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

3 คะแนน   บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง / จุดออน :  
จุดแข็ง คือ มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ
จุดออน คือ ยังไมมีการนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปใชอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 
 
แนวทางเสริม /แนวทางแกไข :  
สนับสนุนใหอาจารยนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปใชอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 
รายการหลักฐาน:  

หมายเลข หลักฐานแสดง 
9.1.1.1 มคอ. 3 
9.1.2.1 มคอ 2 
9.1.3.1 มคอ 2 
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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  5 ขอ 3 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

   3 

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

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12  0 0 

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

   4 

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

   2 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  2 2 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  3 3 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 20,000 บาท  66,666 5 

 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   4 
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ตัวบงช้ีคณุภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  3 3 
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  1 1 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 5 

   2 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  3 3 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   3 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1     
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี  9 

    

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   2.46 
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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 กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม  
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให
เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา  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 
 ๑๔. อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  กรรมการ 
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 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 
  ๑๕. อาจารยณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน   กรรมการและเลขานุการ 
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 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 
๕. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
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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. 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 
๗. อาจารยพรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 



 

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)  คณะวิทยาการจัดการ   57 
 

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 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 
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   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 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 
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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 เสนอมหาวิทยาลัย 
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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รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
 

 1. อาจารย กนกพัชร   วงศอินทรอยู      ประธานโปรแกรม 
                            2. อาจารย  ธนพล       ฐานาริยะชัย กรรมการและเลขานุการ 
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