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คํานํา 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2542 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR11) ของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) จัดทําสําหรับ
การประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2553  ถึงวันท่ี  
31 พฤษภาคม 2554  เปนรายงานท่ีเสนอขอมูลจํานวน 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต   องคประกอบท่ี 3  กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบ
ท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
  
 

 
( ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท ) 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 
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     บทสรุปผูบริหาร 
 

 รายงานการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) (SAR11)  คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553 ระหวาง วันท่ี 1 มิถุนายน  2553 ถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม  2554 ฉบับนี้ ไดนําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา 
ประจําปการศึกษา 2552 ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น 
มาเปนแนวทางการพัฒนา  
 

 ดังนั้นรายงานการประเมินตนเอง ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ฉบับนี้จึง
นาจะมีความสมบูรณมากขึ้นในเรื่องความชัดเจนและความสมบูรณของหลักฐานตาง  ๆ เพ่ือยืนยันการ
ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีบูรณาการทางวิชาการกับการเรียนการสอนมากขึ้น สวนนโยบายและแผนงาน
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับคําแนะนําใหเขียนอยางชัดเจนนั้น โปรแกรม ฯ ไมมีสามารถกําหนดแผนงาน
ปฏิบัติเองไดอยางชัดเจนมากนัก เพราะไมสามารถกําหนดงบประมาณได แตก็สนับสนุนใหนักศึกษา
รวมกับคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยทํากิจกรรมดังกลาวอยูเสมอ ตลอดจนพยายามสนับสนุน
นักศึกษาทํากิจกรรมท่ีไมตองใชงบประมาณมากขึ้น 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

ในป  พ.ศ.  2527  ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  มีการเปล่ียนแปลง
บางมาตรา  เพ่ือใหวิทยาลัยครูมีความสมบูรณและปฏิบัติการสนองความตองการของสังคมไดกวางขึ้น  
สาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา  5  คือใหวิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  
นอกเหนือจากการผลิตสาขาครไูด 

ป พ.ศ.  2528  มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ  โดยแบงการบริหารเปนภาควิชา 
ป พ.ศ.  2537  ภาควิชาการตลาดเริ่มเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  2  ป  สาขาการ

จัดการท่ัวไป (การตลาด)  สําหรับนักศึกษาภาค กศ. พป. 
ป พ.ศ.  2541  ภาควิชาการตลาดเริ่มเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขา

บริหารธุรกิจ (การตลาด)  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  นํารูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมมาใชโดยใชช่ือวา “โปรแกรม

วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไป (การตลาด)” 
ป พ.ศ. 2548  เปล่ียนช่ือโปรแกรมวิชาจาก “โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไป 

(การตลาด) เปน “ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)” 
ป พ.ศ. 2549   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

การบริหารธุรกิจ (การตลาด)  ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น  
โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันท่ี  16 
ธันวามคม  2549 

ป พ.ศ. 2551 โปรแกรมวิชาฯ ไดเปดการสอนในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 4 ป  สําหรับ
นักศึกษาการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.พป.) เพ่ือใหโอกาสสําหรับผูเรียนไดอยางกวางขวางมากขึ้น และเปนการ
อํานวยความสะดวกในการเรียนสําหรับผูมีงานทํา 
 
2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
      2.1 ปรัชญา 
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ปรัชญาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) “พัฒนาบัณฑิตใหเปนนักการตลาดท่ีมี
ความรูและทักษะในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  รวมถึงมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ”     
       2.2 วิสัยทัศน 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
      2.3 พันธกิจ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)  มีพันธกิจ  ดังนี ้
1)  จัดการศึกษาดานธุรกิจการตลาด 
2)  สงเสริมการทําวิจัย 
3)  สงเสริมการประกอบอาชีพ 
4)  ใหบริการทางวิชาการกับชุมชนในทองถ่ิน   
5)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      2.4 วัตถุประสงค 
1)  จัดการศึกษา  เพ่ือสนองความตองการของทองถ่ิน 
2)  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะทางดานธุรกิจการตลาด 
3)  ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถนําความรูทางการตลาดไปประยุกตใชเพ่ือการประกอบอาชีพ         

รวมถึงการนําไปพัฒนาชุมชนและใหบริการวิชาการแกสังคม 
4) สงเสริมใหบัณฑิตประกอบอาชีพ  โดยคํานึงถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ                                        
 
3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานโปรแกรมวิชา 
 (ผศ.ดร. สมใจ  บุญทานนท) 

หัวหนางานฝกประสบการณ  
(อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธิ์แกว) 

หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
(ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท) 

หัวหนางานบริหารและ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย) 

หัวหนางานบริการวิชาการ 
(อาจารยอรพินท  บุญสิน) 
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4.  รายนามคณะผูบริหาร 

1.  ผศ.ดร. สมใจ  บุญทานนท  ประธานโปรแกรมวิชาฯ 
2.  ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
3.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว กรรมการ 
4.  อาจารยอรพินท  บุญสิน  กรรมการ 
5.  อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 

5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ. (การตลาด) 
6. จํานวนบุคลากร 
           จํานวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 5  คน  
จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย พนักงาน
ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวชิาการ 2 40 
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน - - 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 3 60 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - - 
พนักงานอาจารย - - 
ลูกจางประจํา - - 
ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 5 100 
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ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

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

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

รวม - - - - - - 1 1 2 - - - 2 
 
       ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 3 60 
ผูชวยศาสตราจารย 2 40 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 5 100 
 
ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 3 60 
ผูชวยศาสตราจารย 2 40 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 5 100 
 
7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ  ปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 264 74 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 90 26 
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บัณฑิตศึกษา - - 
             รวม                                              354 100 

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาค กศ.พป. 
อนุปริญญ

า 
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   

คอมพิวเตอรธุรกิจ   546     255   

การบัญชี   432     234   

นิเทศนศาสตร   529     85   

ธุรกิจระหวางประเทศ   79     -   

โลจิสติกส   81     -   

รวม           

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปที่ 1    ชั้นปที่ 2    ชั้นปที่ 3    ชั้นปที่ 4    รวม 
หมูเรียน 53/69      
หมูเรียน 52/56 20    20 
หมูเรียน 52/57 28    28 
หมูเรียน 51/52  45   45 
หมูเรียน 51/53  38   38 
หมูเรียน 50/29   26  26 
หมูเรียน 50/49   29  29 
หมูเรียน 49/48    35 35 
หมูเรียน 49/68    36 36 
หมูเรียน 13.22   14  14 
หมูเรียน 13.8 28    28 
หมูเรียน 12.25   15  15 
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หมูเรียน 11.17    31 31 
               รวม 83 83 86 102 354 
 
8. งบประมาณ 
 ตารางแสดงงบประมาณของ  โปรแกรมวิชาฯ ประจําป 2553 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 

งบประมาณ 
ที่เหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ที่ใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได   - รอยละ 100 
                   รวม   - รอยละ 100 

9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
                โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ท่ี
จัดทําขึ้นเพ่ือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโปรแกรมฯ และ
โครงการในภาพรวมของคณะวิชา โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality 
Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ท่ัวท้ัง  องคการ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมฯมี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา  สมศ.  
         กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาฯประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาฯ และกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร 
           2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของโปรแกรมฯ มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมฯ  
 1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
          3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชาฯ  กับ บุคคล /  องคกร                
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 4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
โปรแกรมวิชาฯ  เผยแพรตอสังคมภายนอก       
 

       1. กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาฯ 
1.  ผศ.ดร. สมใจ  บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท รองประธานกรรมการ 
3.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว กรรมการ 
4.  อาจารยอรพินท  บุญสิน  กรรมการ 
5.  อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 

   2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาฯ 
1.  ผศ.ดร. สมใจ  บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท รองประธานกรรมการ 
3.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว กรรมการ 
4.  อาจารยอรพินท  บุญสิน  กรรมการ 
5.  อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯและรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปการศึกษา 
 

3. กรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ โปรแกรมวิชาฯ 
1.  ผศ.ดร. สมใจ  บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท รองประธานกรรมการ 
3.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว กรรมการ 
4.  อาจารยอรพินท  บุญสิน  กรรมการ 
5.  อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  ของโปรแกรมวิชาฯ 
 
10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับ
สภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะโปรแกรมวิชาฯ  จึงกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้

1. มีความรูและทักษะ  ดานบริหารธุรกิจและการตลาดตามความตองการของทองถ่ิน 
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2. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

11.  อาคารสถานที ่
 อาคารหอง 614  อาคาร  A 6   คณะวิทยาการจัดการ    

สถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     85  หมู  3  ถนนมาลัยแมน   ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัด นครปฐม  รหัส 73000 

 
12.  องคประกอบคุณภาพ 
             โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  7 องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
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.  มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า บั น  ต ล อ ด จ น
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 - 2554) 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)มีการกําหนด
ปรัชญา ปณิธานของโปรแกรมวิชาดังนี้ “พัฒนาบัณฑิตให
เปนนักการตลาดท่ีมีความรูและทักษะในวิชาชีพ  มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  รวมถึงมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ”  สอดคลองกับพันธกิจของคณะ 
และของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2556) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
โดยจัดพิมพไวในคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพ่ือ
เผยแพรใหคณาจารย  นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไดทราบ  
(1.1.1.1) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ( ก า ร ต ล า ด )  มี
กระบวนการพัฒนา   กลยุทธ  พัฒนาแผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ
หลักของคณะ และสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนา
ของคณะโดยมีการจัดทําและปรับเปล่ียนแผนการปรับ
ยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชาทุกป (1.1.2.1) 

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

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มีการกําหนด
ตัวบงช้ีของการดําเนินงานโดยจัดทําเปนปฏิทินการจัด
กิจกรรมเสนอคณะและแตละโครงการ/กิจกรรมมีการ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของ

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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ศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินงานและสอดคลองกับพันธกิจของโปรแกรมฯ  
(1.1.3.1) 

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

 โปรแก รมวิชาฯ  มีกํ าหนดตัวบง ช้ีของแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการประจําป และคาคาเปาหมายของแตละตัว
บงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน กล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดยการกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป (1.1.4.1) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  (การตลาด) มีการ
ดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ ไดแก  
1) ดานการเรียนการสอน คณาจารยทุกคนในโปรแกรมฯมี
ภาระงานสอนตามตารางสอนท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให 
และคณาจารยแตละคนตองทําแผนการสอนทุกรายวิชา 
(1.1.4.1)    
2) ดานการวิจัย  โปรแกรมฯเปดโอกาสใหคณาจารยใน
โปรแกรมฯ ทําวิจัย  (1.1.4.2)  
3) ดานการบริการวิชาการ โปรแกรมฯ ไดออกไปบริการ
วิชาการแกชุมชน ไดแก ก) รวมมือกับบริษัทสยามแม็คโคร 
จํากัด (มหาชน) ทําการวางแผนและใหคําแนะนําการ
จัดการรานคาปลีก ในชุมชนจังหวัดนครปฐม  ในการนี้
นักศึกษาไดรับรางวัลดีเดน(1.1.4.3)   ข) รวมมือกับกรม
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ในการจัด
โครงการสํารวจความเดือดรอนของประชาชน (1.1.4.4)     
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม ฯ สง
นักศึกษาเขารวมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอย
กระทง จัดโดย อบต. วังตะกู รวมกับมหาวิทยาลัย ฯไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  (1.1.4.5)  นอกจากนี้
โปรแกรม ฯ ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับคณะและ
มหาวิทยาลัย ฯ  ในการแหเทียนเขาพรรษา  งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ (1.1.4.6)     
 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง

มีการติดตามและรายงานผลโดยท่ีมีการจัดทํารายงาน
ผลงานตามโครงการท่ีปฏิบัติเสร็จแลวแจงใหคณะได
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นอยปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

ทราบ 

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 

- 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 4  คะแนน    บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 

จุดแข็ง  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)  มีการกําหนดปรัชญา   กระบวนการพัฒนากลยุทธ ให
สอดคลองกับภารกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย  และกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  
 

แนวทางการเสริม  
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกล

ยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมการบริหารธุรกิจ (การตลาด)  ป2552-2556 

1.1.2.1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2553 และ 2/2553 
1.1.3.1 ปฎิทินจัดกิจกรรมโครงการ  ป 2553 
1.1.4.1 แผนปฏิบัติการประจําป 
1.1.5.1 แนวการจัดการเรียนรู (มคอ.3) 
1.1.5.2 ผลงานวิจัย 

1.1.5.3 โครงการความรวมมือกับบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ทําการวางแผนและให
คําแนะนําการจัดการรานคาปลีก ในชุมชนจังหวัดนครปฐม   

1.1.5.4 โครงการสํารวจความเดือดรอนของประชาชนผูรวมชุมนุมทางการเมือง 
1.1.5.5 ภาพถายนักศึกษาเขารวมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง จัดโดยอบต.วังตะกู 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฯไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
1.1.5.6 สมุดกิจกรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

ห ลั ก สูต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด  

โปรแกรมวิชาไดมีระบบกลไกการเปดหลักสูตร
ใหมและปรับปรับหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เนินการตามระบบท่ีกําหนด ดังขั้นตอนตอไปนี ้
1. ขั้นตอนการเปดหลักสูตรใหม (2.1.1.1) 
2.คํ า ส่ั ง แต ง ตั้ งก ร ร ม กา ร จั ด ทํ า แ ละ พั ฒ น า
หลักสูตร (2.1.1.2) 
3. หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมวิพากษ
หลักสูตร(2.1.1.3) 
4. ผลการอนุมัติรับทราบและรับรองหลักสูตร
ปริญญาตรี (2.1.1.4) 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาฯ  มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีกํ าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
- ขั้นตอนการปดหลักสูตร (2.1.2.1)  

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ - ผลการอนุมัติรับทราบ
และรับรองหลักสูตรปริญญาตรี (2.1.3.1) 

 

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
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สอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ี
กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย  

     (หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   

โปรแกรมวิชาฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ัง
ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร - คํ า ส่ังแตงตั้ ง
กรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร (2.1.4.1) 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุก
หลักสูตร  

โปรแกรมวิชาฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ัง
ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ 4 - คําส่ังแตงตั้ง
กรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร (2.1.5.1) 
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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 
ครบ 5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง  :  การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

5 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

จุดแข็ง : 
               มีขั้นตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
 

แนวทางเสริม : 
 

              จะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.1.1.1 ขั้นตอนการเปดหลักสูตรใหม  
2.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
2.1.1.3 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมวิพากษหลักสูตร 
2.1.1.4 ผลการอนุมัติรับทราบและรับรองหลักสูตรปริญญาตร ี
2.1.2.1 ขั้นตอนการปดหลักสูตร  
2.1.3.1 ผลการอนุมัติรับทราบและรับรองหลักสูตรปริญญาตรี  
2.1.4.1 คําส่ังแตงตั้งกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  
2.1.5.1 คําส่ังแตงตั้งกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  
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ตวับงชี้ที ่ 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 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 5 คน 
รอยละ 40  คะแนนท่ีได  2 คะแนน 

 

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 40  5 คะแนน    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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จุดแข็ง : 
 คณาจารยทุกทานมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางเสริม: 
 กระตุนใหคณาจารยท่ีกําลังศึกษาปริญญาเอกใหสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนดและทํา
ผลงานทางวิชาการ 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.2.1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR11) 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3      : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
โดยใชเกณฑดังนี ้

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 
 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  5  คน 
รอยละ 40 
คะแนนท่ีได 2 คะแนน 

 
เกณฑการประเมิน  : รอยละ 
  

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 รอยละ 40 3 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 เนือ่งจากคณาจารยท้ังหมดท่ียังไมไดผลงานทางวิชาการ กําลังใชเวลาในการศึกษาปริญญาเอก 
แนวทางแกไข : 
 หลังจากคณาจารยสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกแลว ทุกทานตองผลิตผลงานทางวิชาการ 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.3.1.1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR11) 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
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 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

โปรแกรม ฯ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยคณาจารยในโปรแกรม ฯ ตกลง
รวมกันวาทุกรายวิชาจะตองเนนการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.6.1.1) ระเบียบ
วาระการประชุม ครั้งท่ี 1/2553 (2.6.1.2) มคอ.3
การตลาดบริการ (2.6.1.3) มคอ. 4  การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพการตลาด (2.6.1.4)  การ
บริหารการขาย  

2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ี
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

มีรายละเอียดของรายวิชา กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา  ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.
4 รายวิชา เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
การตลาด 2.6.2.1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

ทุกรายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
และใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและ
นอกหองเรียน (มคอ.3 วิชาการตลาดบริการ  
2.6.3.1) 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรม ฯ มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอน (มคอ.3 วิชาการวางแผนการตลาดและ
โครงการอบรมเขียนแผนการตลาด 2.6.4.1) 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน  

มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน โดยการนําผลงานวิจัยของอาจารยเขามา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ
จัดการเรียนรูจากงานวิจัยในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ
กับการวิจัย  (งานวิจัยท่ีนํามาใชในรายวิชาท่ี
เกี่ยวของกับการวิจัย 2.6.5.1) 
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6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น แ ละ ส่ิ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (2.6.6.1ผล
การประเมินภาพรวมของโปแกรมวิชาฯ ในแตละ
รายวิชาของโปรแกรม) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  
(2.6.7.1 มคอ.5 ของอาจารยในโปแกรม)  

 
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 

7 ขอ 
5 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมฯ  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและมีนําผลการประเมินของนักศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
 
แนวทางเสริม : 
                  ตองปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมใหทันสมัยตลอดเวลา 
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.6.1.1 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี 1/2553  
2.6.1.2 มคอ.3การตลาดบริการ 
2.6.1.3 มคอ. 4  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 
2.6.1.4 การบริหารการขาย 
2.6.2.1 มคอ.4 รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด  
2.6.3.1 มคอ.3 วิชาการตลาดบริการ   
2.6.4.1 มคอ.3 วิชาการวางแผนการตลาดและโครงการอบรมเขียนแผนการตลาด  
2.6.5.1 งานวิจัยท่ีนํามาใชในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย  
2.6.6.1 ผลการประเมินภาพรวมของโปรแกรมในแตละรายวิชา 
2.6.7.1 มคอ.5 ในแตละรายวิชา  
 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามค วาม ตอง การ ของ ผู ใช บัณฑิ ต ทุ กรอ บ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
(2.7.1.1) สรุปผลสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
(2.7.1.2) คูมือหลักสูตร 

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

มีการนํ าผลจา กขอ 1 มาใช ใ นการปรับปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
(2.7.2.1) มคอ. 3 วิชากการตลาดบริการ (2.7.2.2) 
คูมือหลักสูตร 
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3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7.3.1) ปฎิทิน
กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร
บริหารธุรกิจ (การตลาด) ประจําปการศึกษา 2553 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก 
(2.7.5.1)โครงการคายคุณธรรมสําหรับนักการ
ตลาด และมีการประสานกิจการเสริมสราง
คุณธรรมกับคณะวิทยาการจัดการ(2.7.5.2) รูป
กิจกรรมตักบาตร โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ผูใหยอมเปนท่ีรัก  

  
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 : 
 เนื่องจากโปรแกรม ฯ ตองการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จึงตองทําการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ โดยใชขอมูลจากการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีหนวยงานตองการ 
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แนวทางเสริม : 
 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพ ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น  โปรแกรม ฯ จะทําการสํารวจขอมูลทุกปการศึกษา โดยขอสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.7.1.1 สรุปผลสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2.7.1.2 คูมือหลักสูตร 
2.7.2.1 มคอ. 3 การตลาดบริการ 
2.7.2.2 คูมือหลักสูตร 
2.7.3.1 ปฎิทินกิจกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ประจําป

การศึกษา 2553 
2.7.5.1 โครงการคายคุณธรรมสําหรับนักการตลาด และมีการประสานกิจการเสริมสรางคุณธรรม

กับคณะวิทยาการจัดการ 
2.7.5.2 รูปกิจกรรมตักบาตร โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนท่ีรัก 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
(2.8.1.1) คูมือนักศึกษา ป 2553 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังคณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยาง
ท่ัวถึง (2.8.2.1) รูปภาพ 
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3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1  โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ (2.8.3.1) โครงการ
ตลาดเพ่ือสังคมรวมกับวัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณี
อาราม  

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 (2.8.4.1) ผลการประเมิน
โครงการตลาดเพ่ือสังคมโครงการตลาดเพ่ือสังคม
รวมกับวัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม รอยละ 90 

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 : 
 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไวในหลักสูตร 
แนวทางเสริม : 
 กําหนดใหทุกรายวิชามีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.8.1.1  (2.8.1.1) คูมือนักศึกษา ป 2553 
2.8.2.1 (2.8.2.1) บันทึกการประชุม 
2.8.3.1 (2.8.3.1) โครงการตลาดเพ่ือสังคมรวมกับวัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม 
2.8.4.1 (2.8.4.1) ผลการประเมินโครงการตลาดเพ่ือสังคมโครงการตลาดเพ่ือสังคมรวมกับ

วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :        

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
- โปรแกรมวิชาฯ มีฝายวิชาการโดยมีอาจารยใน
โป ร แก ร มรั บ ผิด ช อบ ใ นก า รจั ด บริ ก าร ใ ห
คําปรึกษาแกนิสิต นักศึกษาทุกคน ท้ังในดาน
ขอมูลขาวสารท่ัวไป การเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของนิสิตในโปรแกรม และเฉพาะ
ราย บุค คลกร ณี ท่ี มี ปญ หา ใน ด าน กา รเ รี ย น 
ทุนการศึกษา โดยจัดทําตารางอาจารยผูมีหนาท่ี
บริ ก า ร ใ ห คํ า ป รึ ก ษ าแ ก นั ก ศึ ก ษ า  สถา น ท่ี
ใหบริการ ณ โปรแกรมวิชาฯ และโปรแกรมวิชาฯ
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษาโดยจัดตาราง Office Hour 
ของคณาจารยโดยแจงไวในตารางสอน  (3.1.1.1) 
คําสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา (3.1.1.2) ผังโครงสรางการ
บริหารงานโปรแกรมวิชาฯ (3.1.1.3) ตาราง Office Hour  

 
 
 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

- จัดใหบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
กับนักศึกษาผานส่ือตาง ๆ เชน จัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซตของคณะฯ และทาง
โทรศัพท และอ่ืน ๆ โดยใหบริการดานแหลง
ทุนการศึกษา  ทุนวิจั ย  หนวยงานหางาน 
หนวยงานรับนิสิตฝกงาน การประกวดกิจกรรม
นักศึกษา ฯลฯ (3.1.2.1)  web site โปรแกรม  

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (3.1.3.1) ทุก
โครงการของโปรแกรมฯ 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา  

โปรแกรมวิชาฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอศิษยเกาผานทางส่ือตาง ๆ เชน 
web site โปรแกรมและมีการแจงขอมูลขาวสาร
ผานทาง E-mail ของศิษยเกา (3.1.4.1)  web site 
โปรแกรม (ทําสมาคมศิษยการตลาด) Facebook  

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 

 4 ขอ 
3 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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จุดออน  : 
 โปรแกรม ฯ ขาดการประเมินผลในการทํากิจกรรม  
 
แนวทางแกไข  : 

 มีการประเมินผลในการทํากิจกรรม และนําผลมาปรับปรุงแกไข 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

3.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1.1.2 ผังโครงสรางการบริหารงานโปรแกรมวิชาฯ  
3.1.1.3 ตาราง Office Hour 
3.1.2.1 web site โปรแกรม 
3.1.3.1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  
3.1.4.1 web link สมาคมศิษยเกาการตลาด / Facebook 

 
ตัวบงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

โปรแกรม ฯ มีการจัดทําแนวทางสงเสริม
การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย   ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วิสัยทัศนของคณะ  และตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดไวใน
ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรม ฯ และของ
คณะ  (3.2.1.1)  
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2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

มีกิจกรรมใหความรู และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
โดยใชเว็บลิงคของโปรแกรม ฯ  และ
ถายทอดลงในช่ัวโมง Home room โดย
เนนในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีนักศึกษาควรปฏิบัติ รวมท้ังไดมีการ
ส อ ด แ ท ร ก ใ น แ ต ล ะ ร า ย วิ ช า ข อ ง
โปรแกรม (3.2.2.1)  

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

- โปรแกรมวิชาฯ สนับสนุนการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษา ครบท้ัง 5 ดาน 
ดังกลาวท่ีเนนการพัฒนาการใหนักศึกษา
จัดโครงการใหสอดคลองกับดานการ
ประกันคุณภาพ ในดานกิจกรรมวิชาการ
ท่ี ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรม
สง เสริมศิลปะและวัฒนธรรมระดับ
ปริญญาตรี ซ่ึงบางกิจกรรมนักศึกษาเขา
รวมโครงการกับคณะและมหาวิทยาลัย 
3.2.2.3 โครงการพัฒนานักศึกษา 5 ดาน  
3.2.2.4 สมุดกิจกรรมนักศึกษา  

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

- 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ผลการประเมินโครงการกิจกรรมวิชาการ
ท่ี ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง  
ประสงค    

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

มีการนําผลการประเมินโครงการวิชาการ
ท่ี ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง  
ประสงค   ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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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 

5 ขอ 
4 คะแนน   บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง  : 
 โปรแกรม ฯ สามารถใหนักศึกษานําความรูประกันคุณภาพ มาปฏิบัติกิจกรรมเอง ไดครบท้ัง 5 ดาน 
 
แนวทางการแกไข  : 

 ควรใหนักศึกษาไดมีการจัดโครงการใหครบท้ัง 5 ดาน โดยเนนการจัดกิจกรรมของโปรแกรม
เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรม ฯ และของคณะ  
3.2.2.1 Web link ของโปรแกรม ฯ และเอกสารการ Home Room   
3.2.2.3 โครงการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรม 5 ดาน    
3.2.2.4 สมุดกิจกรรมนักศึกษา 
3.2.5.1 ผลการประเมินโครงการกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
3.2.6.1 ผลการประเมินโครงการกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาฯ มีหนวยสงเสริมการวิจัย มี
หนาท่ีในการดําเนินการดานการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ ให
เปนไปตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว โดย
มีคณาจารยในโปรแกรมเปนผูรับผิดชอบ  
(4.1.1.1)(คําส่ังแตงตั้งดานงานวิจัย ) 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
กับการจัดการเรียนการสอน 

คณาจารยนํางานวิจัยมาใชในการบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับ
วิจัย (4.1.2.1) (งานวิจัยในการใชสอนรวมกับ
วิชาการวิจัยการตลาด) 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  

- โปรแกรมวิชาฯ มีหนวยสงเสริมการวิจัยท่ี
หนึ่งในพันธกิจหลักของโปรแกรมคือการ
สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยซ่ึงดูไดจากแผน
ยุทธศาสตร ดานการวิจัย รวมท้ังโปรแกรม ฯ 
สงคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับ
มหาวิทยาลัย 4.1.3.1 (แผนยุทธศาสตร
โปรแกรม)  

 - รายงานวาระการประชุมครั้งท่ี 3 พรอมท้ัง
แจกคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางการ
ปฏิบัติ (4.1.3.1) รายงานการประชุมครั้งท่ี 3  
(4.1.3.2) คูมือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนว
ทางการปฎิบัต ิ

 
 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

คณาจารยสามารถขอรับการจัดสรรทุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัย (4.1.4.1) แจงผลการ
พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งท่ี 5  
ปงบประมาณ  2553 (4.1.4.2) แจงผลการ
พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งท่ี 6
ปงบประมาณ  2553 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                              
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                                             
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

โปรแกรม ฯ ไมสามารถสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณได แตมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุน
พันธกิจนี้ไดทุกประเด็น  (4.1.5.1) (เว็บไซต
มหาวิทยาลัย) 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 
และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

- 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

- 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

- 
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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 

 5 ขอ 
3 คะแนน   บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 เนื่องจากโปรแกรม ฯ ไมสามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย ใหกับคณาจารย 
 
แนวทางแกไข : 
 มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยใหกับโปรแกรม ฯ 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
4.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งหัวหนาฝายวิชาการและการวิจัย 
4.1.2.1 งานวิจัยในการใชสอนรวมกับวิชาการวิจัยการตลาด 
4.1.3.1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 3  
4.1.3.2 คูมือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางการปฎิบัต ิ
4.1.4.1 แจงผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งท่ี 5  

ปงบประมาณ  2553 
4.1.4.2 แจงผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งท่ี 6  

ปงบประมาณ  2553 
4.1.5.1 เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 

โปรแกรมวิชาฯ มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติสอดคลองกับสถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 4.2.1.1 (ระบบกลไกการขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาฯ มีระบบและกลไกการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองค
ความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 4.2.2.1 (ระบบกลไกการขอรับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ) 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โปรแกรมวิชาฯ มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ 4.2.3.1 (ระบบกลไกการขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ) 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชให
เกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

- 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
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 

3 ขอ 
 3 คะแนน     บรรลุ 

    ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 เนื่องจากเปนงานระดับมหาวิทยาลัย โปรแกรม ฯ ไมสามารถจัดหาทรัพยากรมาใชในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ได 
 
แนวทางแกไข : 

- 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.2.1.1 ระบบกลไกการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ 
4.2.2.1 ระบบกลไกการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ 
4.2.3.1 ระบบกลไกการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ 

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

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  
   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน  

 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
 

สูตรการคํานวณ :   
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัย
ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก 115,000บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  5  คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 
23,000 บาท  
คะแนนท่ีได  4.6  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 23000 4.6 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน : 
 เนื่องจากคณาจารยในโปรแกรม ฯ กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จึงไมสามารถทํางานวิจัยได  
แนวทางแกไข : 
 คณาจารยจะเรงหาทุนเพ่ือการวิจัยตอไป 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.3.1 ประกาศผูรับทุนวิจัย 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทัว่ไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรม ฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
(5.1.1.1) วาระการประชุม ครั้งท่ี  4 /2553 
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรม ฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน (5.1.2.1) โครงการ Makro 
มิตรแทโชวหวย  (5.1.2.2) โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โปรแกรม ฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย (5.1.3.1) โครงการวิจัยของชุมชนบาง
หลวง 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรม ฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการ บูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย (5.1.4.1) โครงการวิจัยของชุมชนบางหลวง 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

- 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
4 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง 

โปรแกรม ฯ การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 
แนวทางพัฒนา 

โปรแกรม ฯ ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข เอกสารหลักฐาน 
5.1.1.1 วาระการประชุม ครั้งท่ี  4 /2553 
5.1.2.1 โครงการ Makro มิตรแทโชวหวย   
5.1.2.2 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
5.1.3.1 โครงการวิจัยของชุมชนบางหลวง 
5.1.4.1 โครงการวิจัยของชุมชนบางหลวง 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 

โปรแกรม ฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน (5.2.1.1) 
โครงการความรวมมือระหวางบริษัทสยามแม็คโคร 
จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(5.2.1.2) รายงานการปฏิบัติงานโครงการแม็คโคร และ
นักศึกษามหาวิยาลัยรวมพัฒนารานคาปลีกทองถ่ินป 
2553 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

โปรแกรม ฯ มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
(5.2.2.1) โครงการความรวมมือระหวางบริษัทสยาม
แม็คโคร จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (5.2.2.2) รายงานการปฏิบัติงานโครงการแม็ค
โคร และนักศึกษามหาวิยาลัยรวมพัฒนารานคาปลีก
ทองถ่ินป 2553 
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3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม (5.2.3.1) รายงานการปฏิบัติงาน
โครงการแม็คโคร และนักศึกษามหาวิยาลัยรวมพัฒนา
รานคาปลีกทองถ่ินป 2553 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

นําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ (5.2.4.1) 
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี 4 /2553 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

- 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

4  คะแนน  บรรลุ 
ไมบรรลุ 

จุดแข็ง : 
 โปรแกรม ฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชน และหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ ตลอดจนมีความรวมมือดานบรกิารทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  มีการประเมินผลและมีการนําผลการประเมิน ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
 โปรแกรมจะมีการนําความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง 
5.2.1.1 โครงการความรวมมือระหวางบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม  
5.2.1.2 รายงานการปฏิบัติงานโครงการแม็คโคร และนักศึกษามหาวิยาลัยรวมพัฒนารานคา

ปลีกทองถ่ินป 2553 
5.2.2.1 โครงการความรวมมือระหวางบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
5.2.2.2 รายงานการปฏิบัติงานโครงการแม็คโคร และนักศึกษามหาวิยาลัยรวมพัฒนารานคา

ปลีกทองถ่ินป 2553 
5.2.3.1 โครงการความรวมมือระหวางบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
5.2.4.1 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี 4 /2553 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1   :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โปรแกรม ฯ มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด (6.1.1.1) ระเบียบ
วาระการประชุม ครั้งท่ี  4 / 2553 (6.1.1.2) 
แผนยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชา ฯ 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรม ฯ มีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
(6.1.2.1) โครงการคายคุณธรรมสําหรับ
การตลาด 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

โปรแกรม ฯ .  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน (6.1.3.1) เว็บ
ไซด และ Social network 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการ (6.1.4.1) โครงการคายคุณธรรม
สําหรับการตลาด 

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 
 
จุดออน  : 
 โปรแกรม ฯ  ยังไมไดประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม  
แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรม ฯ  ตองประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม  
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รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

6.1.1.1 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี  4 / 2553  
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชา ฯ 
6.1.2.1 โครงการคายคุณธรรมสําหรับการตลาด 
6.1.3.1 website และ Social network 
6.1.4.1 โครงการคายคุณธรรมสําหรับการตลาด 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี   
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรม ฯ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม (9.1.1.1) 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมฯ 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

โปรแกรม ฯ  ปฏิบัติตามนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซ่ึงกําหนดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 
(9.1.2.1) (คูมือการประกันคุณภาพ) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน โปรแกรม ฯ  ปฏิบัติตามตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณของมหาวทิยาลัย (9.1.3.1) คูมือการ
ประกันคุณภาพ 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน

โปรแกรม ฯ  มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน  (9.1.4.1) 
คูมือการประกันคุณภาพ 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  คณะวิทยาการจัดการ หนา 47 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
ท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

โปรแกรม ฯ  นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี (9.1.3.1) SAR 
10 ,11 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

- 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

โปรแกรม ฯ  ไดขอมูลจาก ผูใชบัณฑิตมา
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  (9.1.4.1) 
ผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 
 

- 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจยัดานการประกันคุณภาพ
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 
6 คะแนน    บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
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จุดแข็ง :  
 โปรแกรม ฯ ไดมีการปฎิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางเสริม :  
 โปรแกรม ฯ ควรสรางเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีกําหนดแนวปฎิบัติท่ีดีในการเผยแพร
งานการประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานอ่ืน สามารถนําไปใชประโยชน 
 
รายการหลักฐาน:  

หมายเลข หลักฐานแสดง 
9.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมฯ 
9.1.2.1 คูมือการประกันคุณภาพ 
9.1.3.1 คูมือการประกันคุณภาพ 
9.1.4.1 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  6 ขอ 4 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

   4 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  5 ขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6 2 40% 5 

5 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12 2 40% 3 

5 
ตัวบงช้ีท่ี  2.6 มีการดําเนินการ 4 ขอ  7 ขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี  2.7 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 
ตัวบงช้ีท่ี  2.8 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 2 

   4.33 

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

   3.5 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  5 ขอ 3 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  3 ขอ 3 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท 115,000 23,000 บาท 4.6 

5 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   3.53 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

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

   4 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   4 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   3.97 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                  ท่ี                    

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                            ระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  สํานัก  สถาบันฯ และกอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑. อาจารยศิริชัย โสภา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม กรรมการ 
   ๓. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
   ๔. อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพศาล สิมาเลาเตา กรรมการ 
   ๖. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท กรรมการ 
   ๙. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
   ๑๒. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
   ๑๓. 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 
๘. อาจารยวารรัตน สานนท กรรมการ 
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๙. อาจารยสุธรรมา พิสทุธิโสภณ 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. อาจารยสิรพิงศ 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. อาจารยณชัชา 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 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  คณะวิทยาการจัดการ หนา 62 
 

 สํานักงานอธิการบด ี
  กรรมการระดับสํานัก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

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

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําส่ังคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ 
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คําส่ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
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รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
 

 1.  ผศ.ดร. สมใจ  บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  รองประธานกรรมการ 
 3.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว กรรมการ 
 4.  อาจารยอรพินท  บุญสิน  กรรมการ 
 5.  อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
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