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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ี มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2550 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   ตามองคประกอบคุณภาพ
และตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR 11) ของ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 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  
  
 

 
 ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา) 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอนใหแกนักศึกษาของโปรแกรม  จํานวน 937 คน  แยกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ 477 คน   และนักศึกษาภาค กศ.พป. 460 คน  โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมจํานวน 14 ทาน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554  รวม 7 องคประกอบ  โดยมีคะแนน
ประเมินภาพรวม 3.38 คะแนน  แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี ้
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 
 องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0  

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.5 
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คะแนนประเมินเฉล่ีย 5.0 
องคประกอบท่ี 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 

 สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป คือ องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอไมวาจะเปนการตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี  และ
การปฏิบัติธรรม  ทุกวันอังคารตลอดปการศึกษา  และกิจกรรมฟงธรรมเทศนาประจําภาคการศึกษา เปนตน  
และองคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม โดยท่ีคณาจารยในโปรแกรมวิชาทุกทานเปนวิทยากร
บรรยายใหความรูแกสังคมและทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ 
 สวนจุดดอยท่ีควรปรับปรุง คือ องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  ตัวบงช้ีมี 2.2  อาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก (คะแนนประเมิน 1.0)  ซ่ึงโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีสัดสวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกคอนขางต่ํา และตัวบงช้ีมี 2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (คะแนนประเมิน 1.0) 
ท่ีมีสัดสวนคอนขางต่ําเชนกัน  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  ตัวบงช้ีท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ          
งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (คะแนนประเมิน 1.0) 
  แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองท่ีดีนั้นตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการจัดการท่ัวไป คือ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพ่ิมมากขึ้น  
ซ่ึงอาจารยในโปรแกรมอยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 3 ทาน 

2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
3. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย  เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุน

วิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ิมยิ่งขึ้น 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมการจัดการท่ัวไป 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป   คณะวิทยาการจัดการ   สถาบันราชภัฏนครปฐม ตาม
พระราชบัญญัติ  วิทยาลัยคร ู(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ท่ีไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
ในสาขาวิชาตาง ๆ   นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาคร ู
 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอตั้งในป 2528 โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ   โดยมี
ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ เปนภาควิชาหนึ่ง และเปนภาควิชาเดียวท่ีเปดรับนักศึกษา ท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ   คือ เปดรบันักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (ท่ัวไป) ปการศึกษาละ 2 หมู
เรียน และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายครุศาสตร วิชาเอกสหกรณรุนสุดทายดวยอีก 1 หมูเรียน สําหรับภาค
พิเศษในขณะนั้น คือ นักศึกษา กศ.บป. (โครงการการศึกษาเพ่ือบุคลากรประจําการ)    โปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ  ระดับอนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 หมูเรียน และ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ท่ัวไป (บริหารงานท่ัวไป)    ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 - 7 หมูเรียน ตามอัตรากําลังของ
อาจารยประจําในขณะนั้น 
 ตอมา ตามนโยบายท่ีสถาบันอนุญาตใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษได จึงทําใหสามารถรับ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นอยางมาก จึงไดเพ่ิมจํานวนหมูเรียนภาคพิเศษมากขึ้น   จนปจจุบันสามารถรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (บริหารงานท่ัวไป) ไดปการศึกษาละ 12 หมูเรียน และโปรแกรมวิชาการ
จัดการท่ัวไป(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ซ่ึงเพ่ิงเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2542 จํานวนหนึ่ง
หมูเรียน   
  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ   ไดนํารูปแบบการบริหารแบบการบริหาร
โปรแกรมวิชามาใช โดยใชช่ือวา “โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไป”   ซ่ึงในปการศึกษา  
2542 มีนักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 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   ได
อนุมัติใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการท่ัวไป ปริญญาตรี 4 ป และหลักสูตรอนุปริญญา  โดยทาง
โปรแกรมวิชาจะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในปการศึกษา 2545  คือ ภาคปกติ เปดหลักสูตร  4 ป  
5 หมูเรียน  และภาค กศ.พป. เปดหลักสูตรอนุปริญญา 4 หมูเรียน  และหลักสูตรปริญญาตรี 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  หมู
เรียน 
   ในปการศึกษา 2549  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตร ี(หลังอนุปริญญา)  ใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม  2549 
 
2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
      2.1 ปรัชญา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป)  มุงจัดการศึกษา   พัฒนาบุคคลใหมีความรู  
ความเช่ียวชาญ  มีจริยธรรม  คุณธรรม  เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ   
        

      2.2 วิสัยทัศน 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (จัดการท่ัวไป) มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู  คูคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสังคม   
 

      2.3 พันธกิจ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป)มีพันธกิจ  5  ประการ  คือ 

1. จัดการศึกษาทางการจัดการธุรกิจ 
2. ทําวิจัยทางดานการจัดการธุรกิจ 
3. บริการทางวิชาการแกทองถ่ินทางดานการจัดการธุรกิจ 
4. ทํานุบํารุง  ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามทางการจัดการธุรกิจ 

 

      2.4 วัตถุประสงค 
 

 1. จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาหลากหลายรูปแบบทางดานการจัดการธุรกิจ  โดยสอดคลองกับ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของทองถ่ิน ในลักษณะท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

  2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ การจัดการธุรกิจในทองถ่ิน 
  3. มีโครงการบริการทางวิชาการดานการจัดการธุรกิจตามความตองการ และความจําเปน   

เรงดวนของทองถ่ิน 
  4. รวบรวมศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจและถายทอดแกทองถ่ิน 
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  5. สนับสนุน มีสวนรวม และบํารุงรักษา ประเพณ ี วัฒนธรรมท่ีดีงามทางการจัดการธุรกิจใน
ทองถ่ิน 
3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 
2. อาจารยผองใส   สินธุสกุล  รองประธานโปรแกรมวิชา 
3. อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ  รองประธานโปรแกรมวิชา 
4. อาจารยชูเกียรต ิ   ฤกษอุดม  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
6. อาจารยสุกฤตา   ชัชวาลกิจกุล  กรรมการ 
7. อาจารยพงษสันติ ์   ตันหยง   กรรมการ 
8. อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณ ี  กรรมการ 
10. อาจารยพงศสฎา                             เฉลิมกล่ิน                        กรรมการ 
11. อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ               กรรมการ 
12. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 
13. อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิตั้งธรรม  กรรมการ 
14. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 

4.  รายนามคณะผูบริหาร 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 
2.  อาจารยผองใส   สินธุสกุล  รองประธานโปรแกรมวิชา 
3.  อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ  รองประธานโปรแกรมวิชา 
4.  อาจารยชูเกียรต ิ   ฤกษอุดม  กรรมการ 

       5.  อาจารย ดร.ไพรัช   มากกาญจนกุล  กรรมการ 
6.  อาจารยสุกฤตา   ชัชวาลกิจกุล  กรรมการ 
7.  อาจารยพงษสันติ ์     ตันหยง   กรรมการ 
8.  อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
9.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณ ี  กรรมการ 
10. อาจารยพงศสฎา                              เฉลิมกล่ิน                        กรรมการ 

       11. อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ               กรรมการ 
12. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 
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13. อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิตั้งธรรม  กรรมการ 
14. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 

 
5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีหลักสูตรการศึกษาดานการจัดการธุรกิจ  ดังนี้ 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)  หลักสูตร 4  ป 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)  หลักสูตร 2  ป (หลังอนุปริญญา) 

                     3.    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)  คณะฯ เปนผูดําเนินการ 
 
6. จํานวนบุคลากร 
           จํานวนบุคลากร  ของ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2553  มีจํานวน 13.5 คน จําแนก
เปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย พนักงานราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 4 29.63 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 9.5 70.37 

รวม 13.5 100 
   

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

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

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ขาราชการ 1 - 1 - - - 3 - 3 - - - 4 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- - - 3 5 8 - 1.5 1.5 - - - 9.5 

รวม   1   8   4.5   - 13.5 
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       ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 11.5 85.19 
ผูชวยศาสตราจารย 2 14.81 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 13.5 100 
 
 
7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 477 50.91 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 460 49.09 
บัณฑิตศึกษา - - 
             รวม                                              937 100 

 
 
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   

รวม           

 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ช้ันปที่ 1    ช้ันปที่ 2    ช้ันปที่ 3    ช้ันปที่ 4    รวม 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 197 169 112 111 477 
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ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 156 105 136 63 460 
               รวม 353 264 248 174 937 
 
8. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของ  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  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           
           โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ท่ีจัดทําขึ้น
เพ่ือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ และ
โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมโดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักใน
การควบคุม (Quality Control)      การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) 
ท่ัวท้ัง โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มี 2 ระบบ ไดแกระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา สมศ.  
         กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ             โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ประกอบดวย 

 1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณ
อักษร 
            2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
            3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
             4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
               5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคณุภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  
  1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
           3. เรงรดัใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง  โปรแกรมวิชาฯกับ บุคคล /  องคกร 
               4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป เผยแพรตอสังคมภายนอก       
 
  กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป   คําส่ังคณะวิทยาการจัดการที2่0/2554 
   1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 
   2.   อาจารย จันทนา   พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
  3.   อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ  กรรมการ 
   4.  อาจารยพงษสันติ ์    ตันหยง   กรรมการ 
   5.  อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
   6.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณ ี  กรรมการ 
   7.  อาจารยพงศสฎา                              เฉลิมกล่ิน                        กรรมการ 
   8.  อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ               กรรมการ 
   9.  อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 
   10. อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิตั้งธรรม  กรรมการ 
   11. อาจารยผองใส   สินธุสกุล               กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการมีหนาท่ี   ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้นในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้
  1.   เปนผูมีความรอบรูในวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
  2.   เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
  3.   เปนผูมีความสามารถในการคิด  วิเคราะหและการส่ือสารอยางเปนระบบ 



12 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

  4.   เปนผูมีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอท่ีจะใชงานได 
 5.   เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 

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

 
13.  องคประกอบคุณภาพ 
              โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพของ สกอ.  10  องคประกอบคุณภาพ 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 
 องคประกอบท่ี 10    นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. การจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบาย
ของสถาบัน  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดย
เปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว  15  ป  ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 - 2554) 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ท่ั ว ไ ป  ไ ด แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมฯ 
(1.1.1.1) ท่ีสอดคลองกับนโยบายพันธกิจของ
โปรแกรมฯ คณะฯ และสอดคลองกับพันธของ
มหาวิทยาลัย (1.1.1.2-1.1.14) และปฏิบัติตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-
2556)  และแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ โดยการ
มีการกําหนดปรัชญา ของโปรแกรมวิชาดังนี้ คือ “ 
มุงจัดการศึกษา  พัฒนาบุคคลใหมีความรู  ความ
เช่ียวชาญ  มีจริยธรรม  คุณธรรมเพ่ือใหเปนพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพของประเทศ”   โดยสอดคลองกับแผน
อุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) และจัดพิมพ
ไวในคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพ่ือเผยแพร
ใหคณาจารย  นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไดทราบ  
(1.1.1.5) 

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับโปรแกรมวิชา
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาไปสู
ทุกหนวยงานภายใน โดยเผยแพรผานเว็บไซดของ
คณะ(1.1.2.1) 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุ

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการแปลงแผนกล
ยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบท้ัง 4 พันธกิจ
โดยกําหนดเปาหมายและตัวบงช้ีการดําเนินงานไว

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปฏิทินการจัดกิจกรรมและในโครงการ  (1.1.3.1) 
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
4.   มีตัวบง ช้ีของแผนกลยุทธ   แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ
แตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปโดย
กําหนดเปนเปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จสําหรับ
แตละโครงการในปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมฯ
(1.1.4.1-1.1.4.2) 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
    ครบ 4 พันธกิจ 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ  พันธกิจ
ดานการเรียนการสอน มีกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน (1.1.5.1)   พันธกิจดานการวิจัย  โปรแกรม
ฯเปดโอกาสใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ไดทําวิจัย  
(1.1.5.2) พันธกิจดานการบริการวิชาการ  คณาจารย
ในโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปไดออกไปบริการ
วิชาการแกชุมชน เชน จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” บรรยาย
ใหกับเทศบาลตําบลบางเลน  (1.1.5.3)  พันธกิจดาน
การ ทํานุ บํารุ ง ศิลปวัฒ นธร รม โปร แกร มจั ด
โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให
นัก ศึ ก ษ า ได เ ข า ร วม  เ ช น  โ ค ร ง ก าร สืบ สา น
วัฒนธรรมไทยผูใหยอมเปนท่ีรัก (1.1.5.4)โครงการ
พัฒนาวัดพัฒนาใจ (1.1.5.5)    

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป ปละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ตอคณะฯ (1.1.6.1) 

7.  การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

- 
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8.  มีกา รนํ าผลการพิจ ารณา ขอคิด เ ห็น  และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ไดมีการประชุมผลการปฏิบัติงานระดับโปรแกรม
และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือนําไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 

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  
         โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานวิชาการละแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สถาบัน  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาต ิ มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมาย 
ของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีถายทอดแผนกลยุทธไปสูผูปฏิบัติงานใน
โปรแกรม 
       
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข 
    มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติการอยางเปนระบบ มีรูปแบบการรายงาน
ผล 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.1.1 คําส่ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
1.1.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
1.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.1.1.5 คูมือนักศึกษา โปรแกรมการจัดการท่ัวไป  ป2553 
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1.1.2.1 http.//msc.npru.ac.th 
1.1.3.1 ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
1.1.4.1 ปฏิทินการจัดกจิกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
1.1.4.2 โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ 
 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.5.1 มคอ. 3 
1.1.5.2 ประกาศผูไดรับทุนวิจัย 
1.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 
1.1.5.4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนท่ีรัก 
1.1.5.6 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ 
1.1.6. บันทึกรายงานผลการจัดโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ   
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด  

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีระบบและกลไก
การเปดหลักสูตรใหม กอนเปดหลักสูตรมีขั้นตอน
เริ่มตั้งแตมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2.1.1.1) 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดซ่ึงโปรแกรมฯ ไดทํา
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป (2.1.1.2) มีระเบียบ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเปนผู
ออก ระ เบียบ ว าดว ยการจั ดการ ศึกษา  ระดั บ

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
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อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2.1.1.3) 
 
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง

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

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปยังไมมีการปด
หลักสูตร 

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 ) 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป กําลังปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
ท่ัวไป เปนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  เ พ่ือให
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1.3.1)  ในป 2553 
โปรแกรมฯ ไดใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง ป 2549 
ในหลักสูตรมีเกณฑมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐาน
ของสํานักงานการอุดมศึกษา และไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว (2.1.3.2)  
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ

ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ  ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ท่ี ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร   

ในป 2553 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2549 ซ่ึงหลักสูตร
ดังกลาว มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 
(2.1.4.1)  

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

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เ พ่ือพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมินหลักสูตร หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  (2.1.5.1) 

 
 
 

 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 
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เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
5 คะแนน    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 

จุดแข็ง 
 

               มีขั้นตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตมีิการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
 

แนวทางเสริม 
 

              โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปควรมีการสํารวจความตองการผูใชบัณฑิตเพ่ือนํามาปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการจัดการท่ัวไป 
2.1.1.2 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ.  2554   
2.1.1.3 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
2.1.3.1 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ.  2554   
2.1.3.2   หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการท่ัวไป) ฉบับปรับปรุงป 2549 
2.1.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  
2.1.5.1 คําส่ัง มรภ.นครปฐมท่ี.......... เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการรางและ

พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 
2.1.5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
2.1.5.3 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป   ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

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

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีจํานวนอาจารยประจําท่ี

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.5 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 13.5 คน  คิดเปนรอยละ 33.34 (4.5/13.5 *100 = 
33.34) แปลงเปนค าค ะแนนคิด เปนรอยละ 5 .56 
(33.34/30*5 = 5.56)  

 
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 5.56 รอยละ 0 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 



21 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

จุดออน : 
               จุดออน โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย  
 
แนวทางแกไข : 
              โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ลา
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.2.1.1 รายงานประจําปงบประมาณ 2553 

 
 
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 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีจํานวนอาจารยประจําท่ี 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 13.5 คน  คิดเปนรอยละ 14.81  (2/13.5*100 = 
14.81) แปลงเปนคาคะแนนคิดเปนรอยละ 1.23 (14.81/60*5 
= 1.23) 

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 1.23 รอยละ  0 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 อาจารยประจําของโปรแกรมวิชายังมีสัดสวนของการดํารงตําแหนง ทางวิชาการนอย 
 

แนวทางแกไข : 
 

                โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปควรหาแนวทางสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมฯ เขียนผลงาน
ทางวิชาการใหมากขึ้นและสมํ่าเสมอ 
 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.2.1.1 รายงานประจําปงบประมาณ 2553 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
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1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร กําหนดไวใน มคอ.3 (2.6.1.1) และมีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง 
(2.6.1.2)  และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ให
นักศึกษาทํารายงาน  ทําโครงการ(2.6.1.3) 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ

รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาเปนผูจัดทํา โดยในรายละเอียดประกอบดวย จุดมุงหมาย
ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมง  วิธีการสอน 
แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน  ส่ือท่ีใชสอน ตําราหลัก  หนังสืออานประกอบ และอาจารย
ผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาใหนักศึกษาในวันแรกท่ีพบกับ
นักศึกษาทุกหมูเรียนท่ีสอน  มีการประเมินผลท้ังระหวางภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษา (2.6.2.1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

หลักสูตรของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีรายวิชาท่ีสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน เชน วิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชา และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาตองออกไป
ฝกงานกับสถานประกอบการจริง  หรือจากการทําวิจัย ในรายวิชา
วิจัยธุรกิจ (2.6.3.1)   

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไป มีรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพท่ีบังคับใหนักศึกษาออกไปฝกประสบการณ
กับหนวยงานภายนอก หรือจากสถานประกอบการจริง ท่ีจะทําให
นักศึกษาไดนําความรูจากทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติจริง (2.6.4.1) 
และมีบางรายวิชาไดเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณตรงมาบรรยาย
ใหนักศึกษาฟง (2.6.4.2) มีโครงการพานักศึกษาไปดูงานนอก
สถานท่ี (2.6.4.3)  

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปยังไมมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาจากงานวิจัย 
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6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปรวมกับคณะ มีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  (2.6.6.1) 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปยังไมไดดําเนินการในขอนี ้

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
3  คะแนน    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและยังมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน ตลอดจนท้ังมีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หลังจาก
นั้นไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนใหดียิ่งขึ้น 
 
แนวทางเสริม 
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                  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ
ความสมบูรณของรายวิชา  ติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชา  ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตร
ไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาท่ีกําหนดทุกปการศึกษา  
 
 
 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.6.1.1 ตัวอยาง มคอ. 3 
2.6.1.2 ตัวอยางวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และวิชาวิจัยทางธุรกิจ 
2.6.1.3 ตัวอยางรายงาน,  โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ  
2.6.2.1 มคอ. 3 
2.6.3.1 แผนการเรียน,  คูมือนักศึกษา 
2.6.4.1 แผนการเรียน 
2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากร  
2.6.4.3 โครงการพานักศึกษาไปดูงานสวนจิตรลดา 
2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะ เวลา ตามแ ผนกํ า หนดก ารศึก ษาขอ ง
หลักสูตร  

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ท่ั ว ไ ป ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยได มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1) 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ไดมีการนําผลมี
การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการ
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ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เชน มี
การเพ่ิมรายวิชาการใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
เขาในหลักสูตรท่ีกําลังปรับปรุง ป พ.ศ. 2554  
เนื่องจากนักศึกษาขาดทักษะการใช อุปกรณ
สํานักงานตาง ๆ  (2.7.2.1) 

 
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตโดยมี เจ าหน า ท่ีดูแล
ใหบริการตาง ๆ  มีเว็บไซดของโปรแกรมและ
คณะฯ (2.7.3.1)  มีงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (2.7.3.2) 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ยังไมไดดําเนินการ
ใหมีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  โดยมีโครงการวัดสวยดวย 5  ส.
(2.7.3.5) โครงการ “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” (2.7.3.6) 

  
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 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

4 คะแนน    บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
 
 
 
 จุดแข็ง/จุดออน : 
  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตของคณะฯ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
                
แนวทางเสริม 
                 ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.7.1.1 รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิต  
2.7.2.1 รางหลักสูตรบริหารธุรกจิ  สาขาการจัดการท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 
2.7.3.1 http.//msc.npru.ac.th  
2.7.3.2 รายงานประจําป 2553 ของคณะวิทยาการจัดการ, รายงานการประเมินตนเอง (Sar 11) 
2.7.5.1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
2.7.5.2 โครงการ “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรท้ังในปรัชญา
ของโปรแกรมฯ (2 .8.1.1)    พันธกิจของคณะฯ 
(2.8.1.2)  และกําหนดเปนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของโปรแกรมฯ ดวย (2.8.1.3)  

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการถายทอดหรือ
เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริม ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงโดยเผยแพร
ผานเว็บไซดของโปรแกรมฯ และหนาเว็บไซตของ
คณะฯ http.//msc.npru.ac.th  (2.8.2.1)  เผยแพรผาน
คูมือนักศึกษา (2.8.2.2)  

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติ กรร มด านคุ ณธรรม จริ ยธร รม ท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบง ช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ
ในโครงการตาง ๆ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นอกสถานท่ีคายจริยธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา(2.8.3.1) 
โครงการวัดสวยดวย 5 ส. (2.8.3.2)  

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายรอยละ 90 ของตัวบงช้ี  
เชน โครงการวัดสวยดวย 5 ส. (2.8.4.1) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีคายจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา (2.8.4.2) 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปยัง ไมมี นักศึกษาหรือ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
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คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาต ิ

ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

 
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  
               โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มีการกําหนดพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวท้ังในปรัชญาของโปรแกรม
วิชาฯและพันธกิจของคณะคณะฯโดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนด 
 
แนวทางเสริม 
                ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติ 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.8.1.1 รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (SAR 11) 
2.8.1.2 คูมือนักศึกษาป 2553  
2.8.1.3 คูมือนักศึกษาป 2553 
2.8.2.1 http.//msc.npru.ac.th   
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2.8.2.2 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
2.8.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีคายจริยธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
2.8.3.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
2.8.4.1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
2.8.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีคายจริยธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :        

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาโดยใชระบบการ
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําแตละหมูเรียน (3.1.1.1)  และ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดวันและเวลาใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพบกับ
นักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุก ๆ วันอังคาร ในคาบท่ี 
4  ( 3.1.1.2) และมีการจดบันทึกการใหคําปรึกษาเสนอผูบริหาร 
(3.1.1.3) 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา  

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปไดมีการจัดทําเว็บไซตท้ังของ
คณะฯ http://msc.npru.ac.th/ (3.1.2.1) และทางมหาวิทยาลัย  
http://www.npru.ac.th/ (3.1.2.2) และผานขาวหนวยงาน กยศ.
ของมหาวิทยาลัย  (3.1.2.3) 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปรวมกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจจัด
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน เชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ  (3.1.3.1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาชีพระยะส้ันการทําสบูเหลว (3.1.3.2) โครงการ

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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อบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4  ( 3.1.3.3)  
4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอศิษยเกา  
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษย เกา เชน   ผานทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th/  (3.1.4.1) และเว็บไซตของ
คณะ  http://msc.npru.ac.th/ ( 3.1.4.2) 

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษยเกา เชน โครงการฝกอบรม
อาชีพระยะส้ันทําสบูเหลว (3.1.5.1) 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ  1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการแตยังไมครบทุกดาน 

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ

ใ ห บ ริ ก า ร ม า ใ ช เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ท่ี สน อ ง ค ว า ม
ตองการของนักศึกษา 

เนื่องจากโปรแกรมยังไมไดดําเนินการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการทุกดานจึงยังไมไดนําผลการประเมินไปพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
3 คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง 
                 ทางโปรแกรมไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา     มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา   มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
 



32 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

แนวทางการพัฒนา  :   
               โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป พยายามจะตองพัฒนาศักยภาพรวมถึงการดําเนินการจัดบริการ
ดานตางๆ เพ่ือใหสอดคลองและเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาดานการเรียน  ใหกับนักศึกษาทุกช้ันปใน
โปรแกรมใหมีการพัฒนาอยางเปนกระบวนการและ  นําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา    
3.1.1.2 ตารางสอนอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1.1.3 สมุดจดบันทึกการเขาโฮมรูมของแตละหมูเรียน 
3.1.2.1 http://msc.npru.ac.th/ 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.1.2.2 http://www.npru.ac.th/ 
3.1.2.3 เอกสารแนะแนวของ กยศ. 
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ   
3.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะส้ันการทําสบูเหลว 
3.1.3.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรบันักศึกษาช้ันปท่ี 4 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
3.1.4.1 http://www.npru.ac.th/ 
3.1.4.2 http://msc.npru.ac.th/ 
3.1.5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะส้ันการทําสบูเหลว 

 
 
ตวับงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกดาน 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดย
กําหนดเปนปฏิทินการจัดกิจกรรมของโปรแกรมฯ  
(3.2.1.1) 
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2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนกัศึกษา 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปไดจัดโครงการอบรม
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
นักศึกษาของโปรแกรมฯ (3.2.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ

ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง   
   ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาครบทุกประเภท 
คือ 1. ดานวิชาการ มีการจัดแขงขันการประกวดการ
เขียนแผนธุรกิจสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4  (3.2.3.1)  
2. กิจกรรมดานกีฬา  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป
รวมกับมหาวิทยาลัยจัดแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมสและ
กีฬาเช่ือมความสัมพันธในคณะ (3.2.2.2)  3. ดาน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและส่ิงแวดลอม  ใน
รายวิชาจริยธรรมธุรกิจ   ได ให นักศึกษาเขียน
โครงการ วัดสวยดวย 5 ส. เพ่ือไปพัฒนาและทําความ
สะอาดบริเวณวัด และจัดภูมิทัศน (3.2.2.3)  และใน
รายวิชาการเขียนและการวางแผนโครงการ นักศึกษา
เสนอโครงการเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดลอมโดยปลูก
สวนหยอมบริเวณหนาคณะฯ  (3.2.2.4)  4. กิจกรรม
เสริมสร างคุณธรร มและจริยธรรมสง เสริมให
นักศึกษาไดจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
(3.2.2.5)  5. ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม
สงเสริมใหนักศึกษาฝกการเปนผูให โดยจัดโครงการ
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สืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” นักศึกษา
มารวมกันทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  (3.2.2.6)   

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปยังไมมีการสนับสนุน
การสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการ ประเมิน
ความสํา เร็จตามวัต ถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแตยังไมไดดําเนินการครบ
ทุกกระบวนการ    

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปยังไมมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

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 

3   ขอ 
3 คะแนน    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
 
 จุดออน  : 
                โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปยังไมมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  ไมมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ไมมีการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของนักศึกษาเพ่ือจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป และไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา   
 
แนวทางแกไข 
            โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปควรสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน   ควรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ



35 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โปรแกรมฯ ควรวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของนักศึกษาเพ่ือจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไปและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

3.2.1.1 ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 

3.2.2.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
3.2.3.1 โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ 
3.2.2.2 ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา 

ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

3.2.2.3 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
3.2.2.4 โครงการรักษาส่ิงแวดลอมโดยใหนักศึกษาปลูกสวนหยอม 
3.2.2.5 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม 
3.2.2.6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปไมมีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค แตใช ระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ  โดย
กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ  
(4.1.1.1)  

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการบูรณาการกระบวนการวิจัย

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
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สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยกับ
นักศึกษาทํางานวิจัยรวมกัน(4.1.2.1.) มีการนําผลการวิจัย  เรื่อง 
การจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวมา
บูรณาการเขากับรายวิชาองคการและการจัดการ รายวิชามนุษย
สัมพันธในองคกร (4.1.2.2) 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยในโปรแกรม โดยสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมฯเขา
รวมประชุมวิชาการท่ีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
(4.1.3.1) สงเสริมใหอาจารยไปประชุมเชิงปฏิบัติการ“พลัง
เครือขายกับการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน”  (4.1.3.2) และสงเสริม
ใหอาจารยในโปรแกรมฯ อบรมการทําวิจัย (4.1.3.3)   

 
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

โปรแกรมการจัดการท่ัวไป มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคคณะแตโดยใชการอางอิงการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรร
ทรัพยากรการเงิน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหอาจารยเขียนตําราประกอบการสอนและเพ่ือ
สนับสนุนทุนวิจัยไวทุกป (4.1.4.1) และประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และการจัดทําเอกสารตํารา
ฯ (4.1.4.2.) 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้                                                                                             
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ 
หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

โปรแกรมการจัดการท่ัวไป มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น
ตอไปนี้  
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)โดย การไดรับการ
สนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมในการจัดสรรทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ(4.1.5.1)หนาเว็บไซตสํานักวิทยบรกิาร (4.1.5.2.)และ
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
(4.1.5.3.) 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น  

 

 
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสถาบัน 

 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสังคม 
เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
และสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 โปรแกรมการจัดการท่ัวไป  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ
สังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยการใชระบบและ
กลไกรวมกับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม หลักฐานคือเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการ(4.1.6.1)เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม(4.1.6.2) 
 

 
 
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
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ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุม 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
4 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง  : 
                    โปรแกรมการจัดการท่ัวไป  มีการสนับสนุนงบประมาณ  สงเสริมคณาจารยในการพัฒนา
ความรูโดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯและมีหองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  มีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   มีกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)โดย การไดรับ
การสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรรทรัพยากร แหลง
คนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหแกคณาจารย  และมีระบบและกลไกเพ่ือสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
แนวทางเสริม : 

              โปรแกรมการจัดการท่ัวไป  โดยมีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการท่ัวไป 
กับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของคณะวิทยาการจัดการ  จะ
จัดอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียนและลงพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม อยาง
ตอเนื่องท้ังภายในและภายนอก 
 

รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ที่ 4.1 
หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.2.1 เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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4.1.2.2 วิจัยเรื่อง การจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเท่ียว 
4.1.2.3 แนวการจัดการเรียนรูรายวิชาองคการและการจัดการ 
4.1.3.1 คําส่ังใหอาจารยไปราชการท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา (อ.หรรษา) 
4.1.3.2 หนังสือไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือขายกับการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน” 
4.1.3.3 คําส่ังอบรมวิจยั 
4.1.4.1 เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ 
4.1.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และการจัดทําเอกสารตําราฯ 
4.1.5.1 หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.2 หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ 
4.1.5.3 เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
4.1.6.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย  
4.1.6.2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

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

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

โปรแกรมการจัดการท่ัวไป  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
นานาชาติ  โดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(4.2.1.1) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค(4.2.1.2) 
 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรอืงาน

โปรแกรมการจัดการท่ัวไป มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
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สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองค
ความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนดโดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอน
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (4.2.2.1)หนา
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ  (4.2.2.2) 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โปรแกรมการจัดการท่ัวไป มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดจากขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยใช
ระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัดการ หลักฐาน
คือหนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ(4.2.3.1) 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค(4.2.3.2)  หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(4.2.3.3) 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

มีการนํ าผ ลงานวิจั ย เรื่ อง  ก ารจัด ทํา มาตรฐา น
ศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเท่ียว โครงการ
พัฒนามาตรฐานบริการเพ่ือการทองเท่ียวประจําป
งบปร ะมาณ  25 53  โดย ไดรับ การ รับรอ งจา ก
สํานักงานพัฒนาการทอง เท่ียว  กร ะทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา (4.2.4.1) 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4   ขอ 
4 คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
 
 
 
จุดแข็ง  : 
                   โปรแกรมการจัดการท่ัวไป  ไดใชระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยอางอิงระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
 

แนวทางเสริม : 
                   คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและ
สงเสริมผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครอง
สิทธิ โดยโปรแกรมการจัดการท่ัวไปสนับสนุนนโยบายของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมตอไป 

 
รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ที่ 4.2 

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

หรืองานสรางสรรค  
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4.2.2.2 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.2  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.2.3.3 หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.2.4.1 ใบรับรองจากสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

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

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก..1,116,141.66..บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 13.5 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา..
82,677.16  บาท ( 1,116,141.66/13.5=82,677.16) 
คะแนนท่ีได...1....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 
18000  1  คะแนน   บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
   เนื่องจากโปรแกรมการจัดการท่ัวไปมีนักศึกษาท่ีสนใจมาเรียนเปนจํานวนมาก  จึงทําให
อาจารยตองรับภาระการสอนหลายหมูเรียนและจํานวนช่ัวโมงก็มากตามไปดวย ทําใหอาจารยไมมีเวลาใน
การทําวิจัยรวมถึงการสรางสรรคตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและทําใหจํานวนของงบประมาณในการรับทุนมี
จํานวนนอย 
 
แนวทางแกไข : 
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   โปรแกรมการจัดการท่ัวไป  มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการท่ัวไป กับ
องคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน  จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพ้ืนท่ี  เพ่ือพัฒนาความรูดานงานวิจัย  และ
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยท้ังภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัยใหม ๆ ให
อาจารยในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร(5.1.1) การสนับสนุนใหอาจารยใน
โปรแกรมออกไปบรกิารวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ 
เชน เปนวิทยากร  กรรมการ   และ ท่ีปรึกษาหนวยงาน
ตางๆ (5.1.2) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน ไดแกโครงการมนุษยสัมพันธ
กับการทํางานเปนทีม ไดนํามาใชประกอบการสอนใน

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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รายวิชาองคการและการจัดการ(5.1.3) โครงการบริการท่ี
เหนือช้ัน ประกอบการสอนวิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ (5.1.4)โครงการวัดสวยดวย 5 ส.ใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ และเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพมีการนํานักศึกษาออกไปบริการวิชาการแกสังคม 
โดยการประยุกต กิจกรรม 5 ส. จากการเรียนมาใชใน
โครงการ(5.1.5) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย จากการออกไปบริการวิชาการในปท่ี
ผานมาทําใหไดโจทยวิจัยจากทองถ่ิน ช่ือการพัฒนา
หลักสูตรมัคคุเทศกทองถ่ินสําหรับสถานศึกษา  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการทองเท่ียวตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม โดยไดงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต(ิ5.1.6) 

 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
4. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชา มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย(5.1.7) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย(5.1.8) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 5 คะแนน   บรรลุ 
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3 ขอ 5 ขอ ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน 
 โปรแกรมวิชามีจุดแข็งในการบรกิารวิชาการคือมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในหลายๆดาน และ
ไดทําติดตอกันมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับหนวยงานภายนอกท่ีดี  สวนจุดออนก็จะเปนการเพ่ิม
จํานวนโครงการท้ังในสวนการเรียนการสอน และการวิจัย   
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม  
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข เอกสารหลักฐาน 
5.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
5.1.2 จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ 
5.1.3 โครงการมนุษยสัมพันธกับการทํางานเปนทีม 

 
หมายเลข เอกสารหลักฐาน 

5.1.4 โครงการบริการท่ีเหนือช้ัน 
5.1.5 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
5.1.6 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงรางการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก

ทองถ่ินสําหรับสถานศึกษา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวตลาดบางหลวง  อําเภอบาง
เลน  จังหวัดนครปฐม” 

    5.1.7 ผลประเมินโครงการมนุษยสัมพันธกับการทํางานเปนทีม/โครงการวัดสวยดวย 5 ส./
ผลสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

    5.1.8 ผลสรุปการนําผลการประเมินในปท่ีผานมาไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
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1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 

ในปท่ีผานมามีการสํารวจความตองการของภาคเอกชน 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ต า ม จุ ด เ น น ข อ ง ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย(5.2.1) 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวชิาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ  
โดยการเปน ท่ีปรึกษาด านวิชาการ  ใหกับสํานัก
พัฒนาการทองเท่ียวกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ใน
ก า ร จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ศู น ย บ ริ ก า ร ข อ มู ล สํา ห รั บ
นักทองเท่ียว((5.2.2) โครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครปฐม(5.2.3) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
ใหกับสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม(5.2.4) 

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการ
ตอสังคม(5.2.5) 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
(5.2.6) 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

ยังไมไดมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปนทางการ มีเพียงการ
พูดคุย สอบถามกันอยางไมเปนทางการ 

 
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 
4 ขอ 

4 คะแนน   บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง 
 โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดยการสํารวจความตองการของภาคเอกชน
หรือชุมชนกอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผานการบริการวิชาการ สวนจุดออนก็จะเปนการท่ี
ยังไมมีระบบการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
 

 ควรท่ีจะหาวิธีการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปน
ทางการ เชนผานเว็บไซคของทางคณะ ผานการประชุมอาจารย เปนตน 
 
 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
5.2.1 ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจในจังหวัดนครปฐม 
5.2.2 สัญญาเปนท่ีปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเท่ียว 
5.2.3 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดนครปฐม 
5.2.4 สัญญาจางท่ีปรึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
5.2.5 ผลสรุปการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
5.2.6 แนวทางการพัฒนาพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1      : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการกําหนดนโยบาย
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจนรวมกับคณะ
อยูในคู มือนักศึกษาปการศึกษา 2553 (6.1 .1 .1) 
โปรแกรมวิชากําหนดแผนการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในยุทธศาสตรโปรแกรมฯ 
(6.1.1.2)และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ 
( 6 . 1 . 1 . 3 )  แ ละ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ป วัฒน ธร ร มข อ งค ณ ะเ ป น แน ว ทา งกา ร ดํา เ นิน งา น
(6.1.1.4)และดําเนินงานตามระบบโปรแกรมฯได
กําหนดกิจกรรมและโครงการ ท่ี เปนประโยชน
สอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องมีโครงการและกิจกรรมซ่ึงสอดคลองกับ
แผนงานท้ังหมดจํานวน89  กิจกรรม(6.1.1.5) 
 

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

นอกจากมีกิจกรรมและโครงการดานทํานุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแลวยังมีการบูรณาการงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนดวย เชน วิชา
จ ริ ย ธ ร ร ม ท า ง ธุ ร กิ จ   แ ล ะ วิ ช า ก า ร เ ต รี ย ม ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ(6.1.1.6) 
 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการสงเสริมการ
ดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติโดยนํา
นักศึกษาเขารวมโครงการกับหนวยงานระดับชาติ
(6.1.1.28 ถึง 6.1.1.31)และมีการเผยแพรกิจกรรม
โครงการตางๆผานทาง www.npru.ac.thอยูภาคผนวก
ของรายงานโครงการ(6.1.1.7 ถึง 6.1.1.26) 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีการประเมินผลความสําเร็จทุกโครงการอยูในรูปเลม
รายงานโครงการ(6.1.1.7 ถึง 6.1.1.26) 
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กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

จากผลประเมินขอคิดเห็นโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย “ผูใหยอมเปนท่ีรัก”และโครงการสมาธิเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของภาคเรียนท่ี 1/ 2553 เสนอใหมีการจัด
กิจกรรมดีๆอยางนี้ตอไปทุกภาคเรียนและเสนออยาก
ใหมีการนั่งสมาธิกอนเรียนซ่ึงไดมีการจัดอยางตอเนื่อง
ในภาคเรียนท่ี 2/2553 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
ไดจัดใหมีการดําเนินการโครงการดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง ผลท่ีเกิดขึ้นทําใหนักศึกษา มีความรับผิดชอบ
,มีสมาธิในการเรียนและรูจักเสียสละสวนตัวมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ

ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ท่ียอมรับในระดับชาต ิ

มีการดําเนินงานตามระบบกลไกลการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติโดยนํานักศึกษาเขารวม โครงการสอบตอบ 
ปญหาศีลธรรมเพ่ือสันติภาพโลกครั้งท่ี 5 นานาชาติ 
ภาคภาษาจนี (World Pec 5th) โดยนักศึกษามีการเขา
รวมโครงการประมาณ 100 คนและไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 (6.1.1.28)มีนักศึกษาเปนอาสาสมัคร
โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งท่ี 29 
(6.1.1.29)เปนอาสาสมัคร โครงการฟนฟูศีลธรรมโลก
และอาสาสมัครวันคุมครองโลก(6.1.1.30 และ 
6.1.1.31) 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 



51 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

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 

6 ขอ 
5 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
    จุดแข็ง: -  มีคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับโปรแกรม เปนผูดูแลรับผิดชอบ 
 การจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 -  มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตอเนื่องทุกป และมีงบประมาณใหตามความ 
                         เหมาะสม 
 -  มีการบรูณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 
     กิจกรรมนักศึกษา ออกสูชุมชนและระดับชาต ิ
 -  มหาวิทยาลัย  และคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 -  รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญกับกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 -  นักศึกษามีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป นําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหกับนักศึกษา  
  
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา  2553 
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะ 
6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
6.1.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
6.1.1.6 แนวการจัดการเรียนรูวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

(1/2553,2/2553) 
6.1.1.7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบด ี



52 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง) 
6.1.1.8 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบด ี

ประจําภาคเรียนท่ี 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง) 
6.1.1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนท่ี 1/2553 จํานวน 

(13ครั้ง) 
6.1.1.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา” ภาคเรียนท่ี 2/2553 จํานวน 

(13ครั้ง) 
6.1.1.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีคายจริยธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
6.1.1.12 โครงการพัฒนาคนรุนใหมใสใจวัฒนธรรม 
6.1.1.13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(บายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพ่ี MS) 
6.1.1.14 โครงการจิตอาสาผาปาสามัคค ี(4 วัด) 
6.1.1.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีคายอบรมจริยธรรม Freshy Star 
6.1.1.16 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 78 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
6.1.1.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีกบัการคิดเชิงบวก 
6.1.1.18 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 83 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
6.1.1.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิถีการทํางานเปนทีม 
6.1.1.20 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีณ ศูนยแปลภาษาจนีมูลนิธิธรรมกายจังหวัด ปทุมธาน ี
6.1.1.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีคายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา(1/53) 

 จ.นครนายก 
6.1.1.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีคายการเสริมศักยภาพผูนํา (2/53) 

 จ.นครราชสีมา 
6.1.1.23 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําป2553เรื่อง จริยธรรมกับการทํางาน 
6.1.1.24 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (2/2553) จํานวน 11 ครั้ง 
6.1.1.25 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (1/2553) จํานวน 8 ครั้ง 
6.1.1.26 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนบานทาเรือ จ.เพชรบุรี 
6.1.1.27 โครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”ครั้งท่ี 2 
6.1.1.28 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพ่ือสันติภาพโลก 
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6.1.1.29 โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งท่ี 29 
6.1.1.30 อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star  5 
6.1.1.31 อาสมสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day) 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี   
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
โปรแกรมวิชาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
โปรแกรมฯ  โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
ของโปรแกรมฯบงช้ี (9.1.1.1จากนั้นมีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษาและ
แตงตั้ งผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกตัว (9.1.1.2)  

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของโปรแกรมวิชา 

คณะกรรมการ ระดับนโยบา ยและประธา น
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการกําหนด
นโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยประชุมอาจารยใน
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รับผิดชอบตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(9.1.2.1) และสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมฯ 
ไปอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมเติม (9.1.2.2)  

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของโปรแกรม
วิชา 

- 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 



54 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะฯ และมหาวิทยาลัย และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโปรแกรมวิชา 

ตั้งแตการควบคุม  ติดตามการดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพโดยกําหนดกลุมเปาหมายและ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไวในโครงการท่ีจัดเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาทุกโครงการ(9.4.1.1) โปรแกรมได
จัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอคณะและ
มหาวิทยาลัยทุก (9.4.1.2)    มีการนําผลการ
ประเมินไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชา  (9.4.1.2)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

โป ร แ ก ร ม วิช า ก า ร จั ดก า ร ท่ั ว ไ ปไ ด แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและพัฒนาตัวบงช้ี ของ
โปรแกรมฯ (9.1.5.1) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมี website ท่ี
สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบันท้ัง 
9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ท้ังระดับบุคคล  คณะวิชา และมหาวิทยาลัย โดย
สามารถเขาไปท่ี http.//msc.ac.th แลวคลิกท่ี
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป (9.1.6.1) 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชาการจัดการ ท่ัวไปสง เสริม ให
นักศึกษา  เขามามีสวนรวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการอบรมความรู
ด าน ประ กันคุ ณภา พกา รศึก ษาใ หนัก ศึกษ า 
(9.1.7.1)  และสงเสริมใหคณาจารยของโปรแกรม
วิชาไปอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
และแตงตั้งใหคณาจารยเปนผูรับผิดชอบตัวบงช้ี
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของ
โปรแกรมฯ (9.1.7.2 ) ในสวนของผูใชบัณฑิตไดมี
สว นร วม โด ย ให ขอ มูลปอ น กลั บจ าก กา ร ท่ี
นักศึกษาไปฝกงานตามสถานประกอบการตาง ๆ   
(9.1.7.3) 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ  - 



55 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
การศึกษาระหวางคณะและมีกิจกรรมรวมกนั 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน 

- 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6  ขอ 
3  คะแนน   บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง  
 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปและมีผูรับผิดชอบ
ตัวบงช้ีตามท่ี สกอ. กําหนดทุกตัวบงช้ี 
แนวทางเสริม   
 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบตัวและพัฒนาตาม
ตัวบงช้ีตามท่ี สกอ.กําหนด และสงเสริมใหคณาจารยของโปรแกรมวิชาไปอบรมความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางสมํ่าเสมอและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาไปเปนผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมท้ังสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในเรื่องประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาโดยจัด
โครงการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาทุกป 
 
รายการหลักฐาน:  

หมายเลข หลักฐานแสดง 
9.1.1.1 ยุทธศาสตและเลมรายงานการประเมินตนเองป 51 -52   
9.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแตละตัวบงช้ี 
9.1.2.1 คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 
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9.1.2.2 หนังสือไปราชการอบรมประกันคุณภาพ 
9.4.1.1 ปฏิทินการจัดโครงการ 
9.4.1.2 รายงานการประเมินตนเอง 
9.4.1.3 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาเพ่ือจัดกิจกรรมเสริม   ทําคูมือประกันคุณภาพฯ 
9.1.5.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบงช้ี 
9.1.6.1 หนา website คณะวิทยาการจัดการและ หนา website ของโปรแกรมวิชา 
9.1.7.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1.7.2 หนังสือหรือคําส่ังอบรมประกันคุณภาพและคําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 
9.1.7.3   แบบประเมินนักศึกษาฝกงาน 
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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 4 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

    
4 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6 ป. เอก  4.5  

33.33 
 

5 คะแนน 13,5 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12   

1.23 
 

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

    
3.33 

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

    
3 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  6 ขอ 4 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท 1,116,141 82,677 5 คะแนน 

 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

    
4.33 คะแนน 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

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

    
4 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  6 ขอ 5 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

    
5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ    
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี  9 

    

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   3.73  คะแนน 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

                  ท่ี                    
เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

                            ระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  สํานัก  สถาบันฯ และกอง 
………………………………………….. 

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

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 
 ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยผุสดี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
 ๓.  อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
 ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 ๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 ๖. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
 ๗. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
 ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
 ๙. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยไพโรจน   แกวเขียว  กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  กรรมการ 
 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 
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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 



64 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

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 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 วสรุิย 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 

 
 
 



67 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

 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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รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

  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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รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
   ๑. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
   ๑. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญช ี
   ๑. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน กรรมการ 
   ๓. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๔. อาจารยปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
   ๕. อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
   ๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
   ๕. อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
   ๖. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการ 
   ๗. อาจารยวีรศักด์ิ นาชัยดี กรรมการและเลขานุการ  
 คณะพยาบาลศาสตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  กรรมการระดับสถาบัน 

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

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

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

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

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

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําส่ังคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ 
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คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

 
 
 



77 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 

 
รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) 
 

 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 
   2.   อาจารย จันทนา   พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
  3.   อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ  กรรมการ 
   4.  อาจารยพงษสันติ ์    ตันหยง   กรรมการ 
   5.  อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
   6.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณ ี  กรรมการ 
   7.  อาจารยพงศสฎา                              เฉลิมกล่ิน                        กรรมการ 
   8.  อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ               กรรมการ 
   9.  อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 
   10. อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิตั้งธรรม  กรรมการ 
   11. อาจารยผองใส   สินธุสกุล               กรรมการและเลขานุการ 
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84 
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) คณะวิทยาการจัดการ 
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