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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ัน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติงาน ต้ังแต ปการศึกษา 2550 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเน่ืองทุกป
การศึกษา และ ปการศึกษา 2555 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13)   ตามองคประกอบคุณภาพและ
ตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR 13) ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  2555  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน 
8  องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบ ที่ 
2  การผลิตบัณฑิต   องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
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บทสรปุผูบริหาร 

 

   โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการ ไดดําเนินภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอนใหแกนักศึกษาของโปรแกรมฯ  จํานวน 1,397 คน แยกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ  792  คน  และนักศึกษาภาค กศ.พป. 531 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 74 คน มีอาจารยประจําโปรแกรม
วิชา จํานวน 13 ทาน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR 13) ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1  มิถุนายน 2555  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2556 รวม 8 องคประกอบ โดยมี
คะแนนประเมินภาพรวม  4.44  คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบดังน้ี 

  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
คะแนน 
  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต       คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  คะแนน 
  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา      คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.50  คะแนน 
  องคประกอบที่ 4 การวิจัย       คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.34  คะแนน 
  องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม   คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  คะแนน 
  องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  คะแนน 
  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  คะแนนประเมินเฉลี่ย  4.00  คะแนน 
  องคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  คะแนน   
 สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  คือ องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก
สังคม  โปรแกรมวิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ทุกทานออกไปบริการวิชาการแกสังคม อาทิเชน  
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกชุมชนและทองถ่ิน  การทําวิจัยรวมกับชุมชน องคประกอบที่ 6  การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการทําบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี การปฏิบัติธรรมทุกวันอังคารตลอดปการศึกษา  กิจกรรมฟงธรรมเทศนาประจําภาคการศึกษา 
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรทุกป  
 สวนเรื่องที่ควรปรับปรุง คือ องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  โปรแกรมฯ 
ยังไมไดกําหนดตัวบงช้ีตามอัตลักษณของโปรแกรม และยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในงานประกันคุณภาพ      
และองคประกอบที ่4  การวิจัย เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา
มีคะแนนคอนขางตํ่าเชนกัน 
 แนวทางการพฒันาเพือ่ใหเกิดสมัฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองที่ดีน้ันตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไปคือ 
 1.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มมากข้ึน  
ซึ่งขณะน้ีมีอาจารยในโปรแกรมฯ อยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 4  ทาน 
 2.  สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ เขียนเอกสารประกอบการสอนและตําราเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 3.  สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ พัฒนาตนเองดานการวิจัย  และขอรับการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยจากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกเพิ่มมากข้ึน 



รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 หนา 1 
 

สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 

 

1. ประวัตคิวามเปนมาและสภาพปจจุบนั 
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป   คณะวิทยาการจัดการ   สถาบันราชภัฏนครปฐม ตาม
พระราชบัญญัติ  วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปด
สอนในสาขาวิชาตาง ๆ   นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาคร ู
 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอต้ังในป 2528 โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ   โดย       
มีภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ เปนภาควิชาหน่ึง และเปนภาควิชาเดียวที่เปดรับนักศึกษา ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ   คือ เปดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ทั่วไป) ปการศึกษาละ          
2 หมูเรียน และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายครุศาสตร วิชาเอกสหกรณรุนสุดทายดวยอีก 1 หมูเรียน 
สําหรับภาคพิเศษในขณะน้ัน คือ นักศึกษา กศ.บป. (โครงการการศึกษาเพื่อบุคลากรประจําการ)    
โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 หมูเรียน และ โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป)    ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 - 7 หมูเรียน 
ตามอัตรากําลังของอาจารยประจําในขณะน้ัน 
 ตอมา ตามนโยบายที่สถาบันอนุญาตใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษได จึงทําใหสามารถ        
รับนักศึกษาเพิ่มข้ึนอยางมาก จึงไดเพิ่มจํานวนหมูเรียนภาคพิเศษมากข้ึน   จนปจจุบันสามารถรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) ไดปการศึกษาละ 12 หมูเรียน และโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ซึ่งเพิ่งเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2542 จํานวนหน่ึง
หมูเรียน   
  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ   ไดนํารูปแบบการบริหารแบบการบริหาร
โปรแกรมวิชามาใช โดยใชช่ือวา “โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป” ซึ่งในปการศึกษา  2542 
มีนักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ป ครบต้ังแตปที่ 1 ถึงปที่ 4 รุนละ 3 หมูเรียน นักศึกษาภาค กศ.พป.
หลักสูตร 2 ป รุนละ 8  หมูเรียน หลักสูตร 4 ป รุนละ 4   หมูเรียน 
 ในปการศึกษา 2545  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ซึ่งทางสถาบันราชภัฏนครปฐม   ได
อนุมัติใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ป และหลักสูตรอนุปริญญา  โดยทาง
โปรแกรมวิชาจะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาที่รับเขาเรียนในปการศึกษา 2545  คือ ภาคปกติ เปดหลักสูตร  4 
ป  5 หมูเรียน  และภาค กศ.พป. เปดหลักสูตรอนุปริญญา 4 หมูเรียน  และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปหลัง
อีก 4 หมูเรียน 
   ในปการศึกษา 2546  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติ
ใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสา ขาการจัดการทั่วไป  ปริญญาตรี 4 ป  อนุปริญญา 2 ป  
และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) คือ ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 จํานวน 6 หมูเรียน และภาค 
กศ.พป. หลักสูตรอนุปริญญาจํานวน 6 หมูเรียน  หลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  จํานวน  4  หมู
เรียน 
    ในปการศึกษา 2549  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  ใหมีความทันสมัย
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และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากข้ึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2549 
 
   ในป 2554  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ไดดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548   และเพื่อปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาในสวนของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหมีความทันสมัยเหมาะกับสภาพสงัคมในปจจบุัน และ
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ  2556 
  

2. ปรัชญา   วิสัยทศัน  พนัธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
    2.1  ปรัชญา 
                     มุงผลิตบัณฑิตเพื่อใหมีความสามารถดานการจัดการบนพื้นฐานขององคความรูดานบริหาร
จัดการอยางมคุีณธรรม 
              

        2.2 วิสัยทัศน 
              โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (จัดการทั่วไป) มุงผลิตบัณฑติใหมีความรู  คูคุณธรรม  
จริยธรรม เพือ่ตอบสนองความตองการของสังคม   
 

      2.3 พันธกิจ 
โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)มีพันธกจิ  4  ประการ  คือ 

1. จัดการศึกษาทางการจัดการธุรกจิ 
2. ทําวิจัยทางดานการจัดการธุรกจิ 
3. บริการทางวิชาการแกทองถ่ินทางดานการจัดการธุรกจิ 
4. ทํานุบํารงุ  ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามทางการจัดการธุรกิจ 

 
     2.4 วัตถุประสงค 
  1. จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาหลากหลายรูปแบบทางดานการจัดการธุรกิจ  โดยสอดคลองกับ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของทองถ่ิน ในลักษณะที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
  2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ การจัดการธุรกิจในทองถ่ิน 
  3. มีโครงการบริการทางวิชาการดานการจดัการธุรกิจตามความตองการและความจําเปนเรงดวน
ของทองถ่ิน 
  4. รวบรวมศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจและถายทอดแกทองถ่ิน 
  5. สนับสนุน มีสวนรวม และบํารุงรักษา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามทางการจัดการธุรกิจใน
ทองถ่ิน 
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3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 

2. อาจารยผองใส   สินธุสกลุ  รองประธานโปรแกรมวิชา 

3. อาจารยสิรพิงศ   ไชยชนะ            รองประธานโปรแกรมวิชา 

4. อาจารย ดร.ไพรัช   มากกาญจนกลุ  กรรมการ 

5. อาจารยพงษสันต์ิ     ตันหยง   กรรมการ 

6. อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณี   กรรมการ 

8. อาจารยพงศสฎา                     เฉลิมกลิ่น                    กรรมการ 

9. อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ            กรรมการ 

10. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 

11. อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ 

12. อาจารย จันทนา   พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 

4.  รายนามคณะผูบริหาร 
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 

 2. อาจารยผองใส   สินธุสกลุ  รองประธานโปรแกรมวิชา 

 3. อาจารยสริิพงศ   ไชยชนะ   รองประธานโปรแกรมวิชา 

      4. อาจารย ดร.ไพรัช   มากกาญจนกลุ  กรรมการ 

      5. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณี   กรรมการ 

 6. อาจารยพงษสันต์ิ     ตันหยง   กรรมการ 

 7. อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 

 8. อาจารยพงศสฎา                      เฉลิมกลิ่น                กรรมการ 

      9.  อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ           กรรมการ 

 10. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 

11. อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ 

12. อาจารย จันทนา   พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
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5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีหลักสูตรการศึกษาดานการจัดการธุรกจิ  ดังน้ี 

1. บรหิารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  หลักสูตร 4  ป 
                2.  บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  คณะฯ เปนผูดําเนินการ 
 

6. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 792 56.69 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 531 38.02 
บัณฑิตศึกษา 74 5.29 
             รวม                                             1,397 100 

 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปท่ี 1    ชั้นปท่ี 2    ชั้นปท่ี 3    ชั้นปท่ี 4    รวม 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 338 181 139 134 792 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 271 152 66 42 531 
               รวม 609 333 205 176 1,323 
 

7. จํานวนบุคลากร 
             จํานวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555  มีจํานวน 13 คน จําแนก
เปนขาราชการพลเรอืนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย พนักงานราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรอืนสายวิชาการ 3 23.08 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 10 76.92 

รวม 13 100 
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ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ขาราชการ - - - - - - 3 - 3 3 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- - - 4 4 8 - 2 2 10 

รวม - - - 4 4 8 3 2 5 13 

       
 

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  ท่ีลาศึกษาตอ 

ประเภท 
ลาศึกษาตอ 

รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง รวม 

ขาราชการ - - - 0 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 2 - 4 

รวม   - 4 

 
 

 ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 

อาจารย 11 84.62 
ผูชวยศาสตราจารย 2 15.38 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 13 100 
 

8. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของ  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ประจําป2555 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีใชไป 

งบประมาณ 
ท่ีเหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ท่ีใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 458,600 449,451 9,149 98.01 
                   รวม 458,600 449,451 9,149 98.01 
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9.  เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ 
             โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําข้ึน
เพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ และ
โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมโดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการ
ควบ คุม  (Quality Control)   การตรวจสอบ (Quality Auditing)  และ  การประเมิ น  (Quality 
Assessment) ทั่วทั้ง โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
              ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา สม
ศ.  
 
          กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ประกอบดวย 
  1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร 
            2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
             3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป  
  1. เรงรัดใหมกีารพฒันาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. สงเสรมิใหมกีารประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
           3. เรงรัดใหมกีารพฒันาความรวมมอืระหวาง  โปรแกรมวิชาฯ กับ บุคคล /  องคกร 
             4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เผยแพรตอสังคมภายนอก       
 
        กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป   คําสั่งคณะวิทยาการจัดการท่ี
15/2556 
           1. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                        
  
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 

   2. อาจารย จันทนา   พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

   3. อาจารยสริิพงศ   ไชยชนะ   กรรมการ 

   4. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สกุร ี แกวมณี   กรรมการ 

  5. อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกลุ   กรรมการ 
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   6. อาจารยพงษสันต์ิ   ตันหยง   กรรมการ 

   7. อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 

    8.  อาจารยพงศสฎา                  เฉลิมกลิ่น                    กรรมการ 

    9.  อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ            กรรมการ 

     10. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ   กรรมการ 

   11. อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ 

   12. อาจารยชนพงษ  อาภรณพิศาล  กรรมการ 

   13. อาจารยผองใส   สินธุสกลุ            กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาท่ี  
 1.  จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบพรอมหลกัฐาน  และนําสงประธาน
โปรแกรมวิชาตามกําหนด 

 2.  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ  และแกไขรายงานฯ ตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  และนําสงประธานประธานโปรแกรมวิชา 

 3.  หนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย   
 

 2. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ตามคําสั่ง
คณะวิทยาการจัดการท่ี  26/2556 
   1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา   ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกร ี แกวมณี กรรมการ 
  3.  อาจารย ดร.ไพรัช               มากกาญจนกุล กรรมการ 

   4.   อาจารยผองใส  สินธุสกลุ  กรรมการ 

  5.  อาจารยสริิพงศ  ไชยชนะ  กรรมการ 

  6.  อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง  กรรมการ 

  7.  อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิร ิ  กรรมการ 

    8.  อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง  กรรมการ 

   9.  อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกลิ่น  กรรมการ 

         10.  อาจารยชนพงษ  อาภรณพิศาล  กรรมการ 

         11.  อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม  กรรมการ  

         12.  อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ  กรรมการ 

  13.  นายสุทธิสุด  กรุงกาญจนา  กรรมการ 

         14.  คุณสมชาย  พงษประพันธ  กรรมการ 

         15.  คุณกฤชวัฒน  เผดิมปราชญ  กรรมการ 

         16.  นายภาณุวัฒน  สืบเพ็ง  กรรมการ 

  17.  นายยศธร  จินดารักษ  กรรมการ 
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  18.  นางสาวชนิดา  จันทรมั่น  กรรมการ 

  19.  นางสาวสุนิสา  อุนอวยชัย  กรรมการ 

  20.  นางสาวณัฐชยา  วงษรักษา  กรรมการ 

  21.  นางสาววนิดา  มั่งค่ัง  กรรมการ  

         22.  อาจารยจันทนา  พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยมีหนาท่ี   

1.  จัดการศึกษาทางการบริหารธุรกจิและจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  
  2. จัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาใหสอดคลองกบัแผนกลยุทธของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
 3. วิจัยทางดานการบรหิารธุรกิจและบริการวิชาการแกสงัคม 
 4. ทํานุบํารุงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม   
 5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของโปรแกรมฯ คณะ
และมหาวิทยาลัย 
 6. ดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา  3  ดี (3 D) 
 

 คณุลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค 
    การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจงึกําหนด
คุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ดังน้ี 
  1.   เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.   เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
  3.   เปนผูมีความสามารถในการคิด  วิเคราะหและการสือ่สารอยางเปนระบบ 
  4.   เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอทีจ่ะใชงานได 

 5.   เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 

 อาคารสถานที ่
          สถานท่ีต้ัง 
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ    
 ต้ังอยูที ่ อาคารโลจิสติกส  เลขที ่85 หมู 3  ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง   
   จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73000 
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 องคประกอบคณุภาพ 
             โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  8  องคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 

10.  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
 
องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในปการศึกษา 2554 
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินงาน 

- ควรมีการประเมินตามตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะและมหาวิทยาลัยฯ  
- ควรมีการนําผลการพจิารณาขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการไป
ปรับปรงุแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
 

-  ในรอบปน้ีโปรแกรมฯ ไดมีการ
ประเมินตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
และรายงานผลตอคณะฯ  

องคประกอบท่ี 2 การ
ผลิตบัณฑิต 
 

- ควรมีการอางอิงหลักฐานใหชัดเจน 

- รายงานของนักศึกษาควรอางองิ
รายวิชาใหชัดเจนเพือ่เปนกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- หลักฐานในการอางอิงควรมีการ
เช่ือมโยงกันกับหัวขอที่ประเมินเพื่อความ
สะดวกตอการตรวจประเมินฯ 

- โปรแกรมไดปรบัปรุงการอางองิ
หลักฐานเพื่อใหสะดวกตอการตรวจ
ประเมิน  
- รายงานนักศึกษาไดกําชับใหเขียนตาม
รายวิชา 

องคประกอบท่ี 3 
กิจกรรมการพฒันา
นักศึกษา 

-  มีกิจกรรมรวมกบัศิษยเกานอย  ควรมี
ฐานขอมูลบัณฑิตและชองทางการ
ติดตอสื่อสารกบัศิษยเกาทีห่ลากหลาย 

- โปรแกรมพยายามจัดกิจกรรมใหทั้ง
นักศึกษาและศิษยเกา รวมถึงผูทีส่นใจ
ทั่วไป เชน การจัดโครงการอบรมการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
และงานอื่น ๆ ก็มีนักศึกษาสาขาอื่น
สนใจเขารวมดวย 
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องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2554 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 4 การ
วิจัย 

-  ควรปรับปรุงประเด็นของระบบและ
กล ไกที่ ส นั บ ส นุน ให คณาจ า ร ย นํ า
ผลการวิจัยบูรณาการรวมกับการเรียน
การสอนและบริการวิชาการที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรมย่ิงข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก
สังคม 
 

-  

องคประกอบท่ี 6 การ
ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

-  

องคประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
 

-  ควรมีการกําหนดตัวบง ช้ีเพิ่ม เ ติม
ตามอัตลักษณของโปรแกรมวิชาฯ 

- ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไปจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ 

- ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
การ ศึ กษาภายในมาป รับปรุ ง แผ น
ยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชาฯ โดย
กําหนดกลยุทธ แผน/โครงการ  ตัวบงช้ี
และเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดทุก
ตัวบงช้ี 

- ควรกําหนดใหผูมสีวนไดสวนเสียมสีวน
รวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

- โปรแกรมไดเชิญศิษยเกา  ผูใชบัณฑิต 
และใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
- โปรแกรม ได นํ าผลก ารประ เมิ น
คุณภาพการศึกษาปที่แลวมาประชุม
สมาชิกในโปรแกรมเพื่อปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรและปรับปรงุการจดักิจกรรม
ใหนักศึกษา และปรับแผนการทํางาน
ของคณาจารยในโปรแกรม เชน การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมป 2554   ปรับ
วิธีการใหบริการวิชาการ  สงเสริมให
อาจารยทําวิจัยมากข้ึน  

องคประกอบท่ี 10  
นโยบายสถานศึกษา 3 
ดี (3 D) 
 

-  
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สวนที่ 2   ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินคณุภาพ 
 

 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ ไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพการศึกษา โดยอาศัยองคประกอบคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 8 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี  และ
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบงช้ี  รวมทั้งหมด  16 ตัว
บงช้ี  ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี ) 
 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
  (สกอ. 4 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  (สกอ. 2 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
  (สกอ. 3 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  (สกอ. 2 ตัวบงช้ี) 
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี ) 
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
  (สกอ. 1 ตัวบงช้ี ) 
 องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
  (รัฐบาล 2 ตัวบงช้ี) 
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ตัวบงชีท่ี้ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ 
เกณฑมาตรฐาน :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย

ของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน 
โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
แล ะพร ะ ร าชบัญญั ติ ส ถ าบั น  ตล อดจ น
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  10 (พ.ศ.2551 - 
2554)   

โปรแกรม วิชาการจั ดการทั่ ว ไปมี ก ารแต ง ต้ั ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมฯ 
(1.1.1.1) ที่สอดคลองกับนโยบาย ปรัชญา พันธกิจ
และแผนกลยุทธของ คณะฯ  และมหาวิทยาลัย 
(1.1.1.2) - (1.1.1.5)และสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบันตามกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่  2  (พ.ศ.2551-2556)  และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2558)  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาไปสู   
ทุกหนวยงานภายใน โดยเผยแพรผานเว็บไซดของ
คณะ ฯ   http://www.msc.npru.ac.th/  (1.1.2.1) 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทั้ง 4 พันธกิจโดย
กําหนดเปาหมายและตัวบงช้ีการดําเนินงานไวใน
ปฏิทินการจัดกิจกรรม(1.1.3.1)และในโครงการของ
โปรแกรมฯเชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนา
บุคลิกภาพนักธุรกิจรุนใหม (1.1.3.2)    

4 มี ตัวบง ช้ีของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบั ติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีตัวบงช้ีของแผน    
กลยุทธ   แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบ ง ช้ี เพื่ อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบั ติการ
ประจําปโดยกําหนดเปนเปาหมายและตัวช้ีวัด
ความสําเร็จไวในโครงการตาง ๆ  และกําหนดไวใน
ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมฯ (1 .1 .4 .1)และ
โครงการตางๆเชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงานและงาน 
อื่น ๆ (1.1.4.2) 

องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

ครบ 4 พันธกิจ 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาํปครบทั้ง 4  พันธกิจ 1)พันธกิจ
ดานการเรียนการสอน มีกิจกรรมการจดัการเรยีนการ
สอนใน มคอ.3 (1.1.5.1) เชนโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพนักธุรกิจรุนใหม
(1.1.5.2)    2) พันธกิจดานการวิจัย  โปรแกรมฯเ ปด
โอกาสใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ไดทําวิจัยอยาง
แพรหลาย  (1.1.5.3)  3) พันธกิจดานการบริการ
วิชาการ  โปรแกรมฯ และคณะฯ ส ง เสริมให
คณาจารยในโปรแกรมฯ ออกไปบริการวิชาการแก
ชุมชน  ไดแก  อาจารยผองใส สินธุสกุล    อาจารย
สิริพงศ ไชยชนะ อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ  
ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยาย โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเจาหนาที่ตํารวจ
สังกัดสถานีตํารวจภูธร(1.1.5.4)   4) พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมไดจัดโครงการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหนักศึกษาเขา
รวม  เชน โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผูใหยอม
เปนที่รัก  (1.1.5.5)โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ 
(1.1.5.6)    

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป  
ปละ  2  ครั้ง และรายงานผลตอคณะฯ  (1.1.6.1) 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ  อยางนอยปละ 1 ครั้ ง  และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการรายงานผลการ
ประเมินใหคณะฯไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ  (1.1.7.1) 

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมฯ ไดมีการบันทึกเปลี่ยนการจัดโครงการ
เพิ่อใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรม เชน โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษเปลี่ยนเปนโครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
สํานักงานและงานอืน่ ๆ (1.1.8.1) 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ....8.... ขอ .......5......... คะแนน    บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการกําหนดปรัชญา  
วิสัยทัศน และพันธกิจโดยมีกระบวนการจัดการที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะวิทยาการจัดการ
โดยมีการดําเนินการจัดการใหเปนไปโดยเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการประจําปซึ่งมีการเช่ือมโดยงกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยอยูภายใตแบบ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีการ
กําหนดตัวบง ช้ีของการดําเนินงานและกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานและมีการถายทอดแผนไปสู
ปฏิบัติงานภายในโปรแกรมวิชา  

 

         มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานผล
การปฏิบัติการอยางเปนระบบ และมีรูปแบบและ
ระยะเวลาที่ชัดเจน  

 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
  โปรแกรมวิชาควรมีแผนกลยุทธที่ ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
1.1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.1.1.5 คูมือนักศึกษา โปรแกรมการจัดการทั่วไป  ป2555 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.2.1 http.//msc.npru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.1.3.1 - ปฏิทินการจัดกจิกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.3.2    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพนักธุรกิจรุนใหม  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.4.1 ปฏิทินการจัดกจิกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.4.2 โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
และงานอื่น ๆ 

อาจารยผองใส สินธุสกุล 

1.1.5.1 มคอ. 3 อาจารยผูสอน 

1.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพนักธุรกิจรุนใหม อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา 

1.1.5.3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง 

1.1.5.4 หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายอาจารยผองใส สินธุสกลุ 
อาจารยสิรพิงศ ไชยชนะ อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ   

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.5.5 โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนทีร่ัก อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา 

1.1.5.6 โครงการพัฒนาวัดพฒันาใจ อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 

1.1.6.1 บันทึกขอความรายงานผลตามตัวบงช้ี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.7.1 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1.8.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานสํานักงานและงานอื่น ๆ 

อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  : อาจารยผองใส  สินธุสกุล   อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการกําหนด
หลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติ
การเปดหลักสูตรผานคณะกรรมการตางๆตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  (2.1.1.1)  โดยกอนเปด
หลั ก สู ต รมี ข้ั น ตอน เ ริ่ ม ต้ั ง แต แต ง ต้ั ง คณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  ( 2 . 1 . 1 . 2 ) 
คณะกรรมการมีหนาที่ในการควบคุมและกํากับ
การใชหลักสูตร (2.1.1.3)  และทุก ๆ  5 ปมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด (2.1.1.4)  มีระเบียบในการ
จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเปนผูออก
ร ะ เ บี ยบ ว า ด ว ยก า ร จั ด ก า ร ศึ กษา  ร ะ ดั บ
อ นุป ริ ญ ญา  แล ะป ริญญ าต รี  พ . ศ .  2548  
(2.1.1.5) 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการกําหนด
หลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติ
การปดหลักสูตรผานคณะกรรมการตางๆตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เชนเ ดียวกับการ เปด
หลักสูตร (2.1.2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท ี  การผลิตบัณฑติ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ี
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลกัสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย  
        (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555  ให ยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

ในปการศึกษา  2555 โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป ไดปรับปรุงหลักสูตรการบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.  
2554 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับอุดม ศึกษาแห ง ชา ติ   โดยสํ า นัก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่   19 
กุมภาพันธ  2556  (2.1.3.1) 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 (2.1.4.1) 
 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
โดยมี คณะกรรมการควบ คุมกํ ากั บ ให ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ทุกขอ  (2.1.4.2) 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมนิครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  
(2.1.5.1)  
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เกณฑการประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ .......5......... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
มีข้ันตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรบัปรุงหลกัสตูรตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไปควรมีการสํารวจความ
ตองการผูใชบัณฑิตเพื่อนํามาปรบัปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเน่ือง 

 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
............................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐาน : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
2.1.1.1 ข้ันตอนการเปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

ทั่วไป 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.1.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.1.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรบัปรุง 
ป พ.ศ.  2554) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.1.1.5 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปรญิญา และปรญิญา
ตรี พ.ศ. 2548  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.1.2.1 ข้ันตอนการปดหลกัสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
2.1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง 

ป พ.ศ.  2554) 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.1.3.2   หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง 
ป พ.ศ.  2554) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.1.4.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2.1.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง 

ป พ.ศ.  2554) 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.1.5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง 
ป พ.ศ.  2554) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
ประเภทของตัวบงชี้   :  กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี :  อาจารยผองใส  สินธุสกุล   อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบและข้ันตอนการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดย
อาจารยผูสอนแตละคนไดจัดทํา  มคอ. 3  (2.6.1.1) และมีการ
จัดการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห
และลงมือปฏิบัติจริง เชน ในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาด
ยอม  ในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ   (2.6.1.2)   และจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาเชน วิชาการ
วางแผนและการบริหารโครงการ (2.6.1.3) 

2 ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร  มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ทุกรายวิชาของหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป  มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา โดย
อาจารยผู สอนแตละคนและแตละรายวิชาเปนผู จัดทํ า
รายละ เอี ยดตามที่ กํ าหนดในกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (2.6.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะ
การเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  มี
รายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจาก
การทําวิจัย   เชน วิชาการบริหารโครงการ  วิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ   วิชาฝกประสบการณ วิชาชีพ วิชาวิจัยทางธุรกิจ   
(2.6.3.1)   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ

หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภ า ย น อ ก เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ไดเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณตรงมาบรรยายใหนักศึกษาฟง   เชน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานสํานักงานและงานอื่น ๆ  (2.6.4.1) โครงการศึกษาดูงาน 
“สัปดาหประกันภัย ครั้งที่ 4” ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต 
(2.6.4.2)   รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพที่นักศึกษาจะตอง
ออกไปฝกประสบการณกับหนวยงานภายนอก หรือจากสถาน
ประกอบการจริง  (2.6.4.3)  โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ได
เชิญวิทยากร คุณอัญชลี บัวศรีใส และคณะ มาบรรยาย 
(2.6.4.4) 

5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
จังหวัดนครปฐม บูรณาการเขากับรายวิชาความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ เรื่องสวนผสมการตลาด 7 P (2.6.5.1) 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไปรวมกบัคณะ มีการประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนทีม่ีตอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยมีผล
การประเมินเฉลี่ยไมตํ่ากวา  3.51   (2.6.6.1) 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา
โดยจัดทําไวใน มคอ. 5  (2.6.7.1) 

 
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 5 ขอ มีการดําเนินการ.....7... ขอ ........5........ คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและยังมีการสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบั ติทั้งในและนอกหองเรียน 
ตลอดจนทั้งมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 
หลังจากน้ันไดมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอนใหดีย่ิงข้ึน 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปจะกําหนดใหผูสอน
ทุกรายวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียน การสอนใหสอนคลองกับหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
2.6.1.1  มคอ. 3 อาจารยผูสอน 
2.6.1.2 ตัวอยาง รายงานวิชาการจัดการธุรกจิขนาดกลางและเล็ก 

และวิชาจริยธรรมทางธุรกจิ 
อาจารยผองใส สินธุสกุล 

อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
2.6.1.3 มคอ.3 รายวิชาการวางแผนและการบรหิารโครงการ และ

เลมรายงานโครงการ ฯ 
อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง 

2.6.2.1 คูมือนักศึกษา และ มคอ. 3  อาจารยผูสอน 
2.6.3.1 แผนการเรียน,  คูมือนักศึกษา, มคอ. 3,   คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.4.1 หนังสือเชิญวิทยากร (คุณสรุัตน  เฮงเจริญ) อาจารยผองใส สินธุสกุล 
2.6.4.2 โครงการศึกษาดูงาน “สปัดาหประกันภัยครั้งที่ 4”  อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
2.6.4.3 สมุดบันทึกการฝกงานในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ อาจารยผองใส สินธุสกุล 
2.6.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น การทําดอกไม อาจารยจันทนา  พงศสทิธิกาญจนา 
2.6.5.1 มคอ. 3 วิชาความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ , เลม

รายงานวิจัย  
อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 

2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน  คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.7.1 ตัวอยาง มคอ.5  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.) 

ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ   อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   :      
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อย า งนอยสํ าหรั บทุ กหลั กสู ตร ระ ดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการสํารวจคุณลกัษณะ
ของบัณฑิตที่พงึประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการกอนทีจ่ะปรบัปรุง
หลักสูตร  (2.7.1.1) 

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค   ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป ไดมีการนําผลมีการสาํรวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรงุหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (ฉบับปรับปรุงป 
พ.ศ. 2554)  (2.7.2.1)  นํามาใชปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน   เชน  มีรายวิชาสหกิจศึกษา   เพิ่มรายวิชาการ
ใชโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ ไวในหลักสูตรที่กําลัง
ปรับปรุง ป พ.ศ. 2554   (2.7.2.2) 

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากร เทคโนโล ยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
โดยมีเจาหนาที่ ดูแลใหบริการตาง ๆ  มีเว็บไซดของ
โปรแกรมและคณะฯ  ทั้งหมดใชรวมกับคณะฯ (2.7.3.1)  
มีงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
ในการจัดโครงการตาง ๆ เชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
และงานอื่น ๆ (2.7.3.2)  

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดทํา
เปนแผนผังข้ันตอน (7.4.1.1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแก นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จัด
โดยโปรแกรมฯ ดังน้ี  โครงการพัฒนาวัด  โครงการ “ผูให
ยอมเปนที่รัก” โครงการปลูกปาชายเลน (คลองโคน)  
โครงการอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
(2.7.5.1) 

  
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...5..... ขอ ......5.......... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตมีกิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดการ
สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตของคณะฯ มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

 

ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
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รายการหลักฐาน : 
 
หมายเลข รายการหลักฐาน หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
2.7.1.1 รายงานผลมกีารสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.7.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
(ปรบัปรุงป  พ.ศ. 2554) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.7.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
(ปรบัปรุงป  พ.ศ. 2554) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.7.3.1 http.//msc.npru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ 
2.7.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในงานสํานักงานและงานอื่น ๆ  
อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 

2.7.4.2 ผังระบบและกลไกลการสงเสรมินักศึกษาเขารวมประชุม
งานวิชาและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป 

ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา 

2.7.5.1 โครงการพัฒนาวัด 
โครงการ “ผูใหยอมเปนทีร่ัก”  
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
โครงการปลูกปาชายเลน (คลองโคน) 

อาจารยจันทนาพงศสิทธิกาญจนา 
อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8       :     ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ

นักศึกษา (สกอ.) 
ประเภทของตัวบงชี้   :       ผลผลิต  
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยผองใส  สินธุสกลุ   อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 
เกณฑมาตรฐาน   :    
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสรมิไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรไวในคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมฯ   (2.8.1.1)  และกําหนดไว
ในเลมหลักสูตร (2.8.1.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรบันักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบรหิาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการถายทอดหรือ
เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริม ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงโดยเผยแพร
ผานเว็บไซดของโปรแกรมฯ และหนาเว็บไซตของ
คณะฯ http.//msc.npru.ac.th  (2.8.2.1)  และคูมือ
นักศึกษา (2.8.2.2) บันทึกขอความแจงอาจารยใน
คณะฯ (2.8.2.3) 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุ ตัวบ ง ช้ีและเป าหมายวัด
ความสําเร็จ 

โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มีโครงการและกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยระบุ ตัวบง ช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จใน
โครงการตาง ๆ  เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พุทธวิธีในการดําเนินชีวิต (2.8.3.1) โครงการพัฒนาวัด 
(2.8.3.2) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกจิกรรมสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนด โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายรอยละ 90 ของตัวบงช้ี  
เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีในการดําเนิน
ชีวิต  (2.8.4.1) โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม (2.8.4.2)  โครงการปลูกปาชายเลน คลอง
โคน (2.8.4.3 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ 

มู ล นิ ธิ ธ ร ร มก ายแล ะ วัดพร ะ ธร ร ม ก าย  มอบ
ประกาศนียบัตรให นางสาวอรอนงค  บุญญานุกูลกิจ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนอาสาสมัครปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา
ดีเดนระดับอุดมศึกษาประจําป 2555  (2.8.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ ......5......... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา
และผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง  ทั้งกําหนดไวใน
ปรัชญาของโปรแกรม วิชาฯและพันธกิจของ
โปรแกรมวิชาและคณะฯ โดยมีการจัดโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนด 

ควรมีการสงเสรมิใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยอง
ชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
ในระดับชาติเพิ่มข้ึน 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.8.1.1 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา 
2.8.1.2 หลักสูตรการบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2.8.2.1 http.//msc.npru.ac.th   คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.2 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2.8.2.3 บันทึกขอความแจงอาจารย เรือ่งจริยธรรมของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

2.8.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพทุธวิธีในการดําเนินชีวิต อาจารยจันทนา พงศสิทธิ
กาญจนา 

2.8.3.2 โครงการพัฒนาวัด อาจารยหรรษา  คลายจันทร
พงษ 

2.8.4.1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา 
2.8.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คาย

จริยธรรมเพื่อพฒันานักศึกษา 
อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา 

2.8.5.1 สําเนาประกาศนียบัตรของนางสาวอรอนงค      
บุญญานุกกูิจ  ที่ไดรบัการคัดเลือกจากมูลนิธิธรรมกาย 

อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1    : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา 

     อาจารย ดร. ดารินทร โพธ์ิตั้งธรรม 

     อาจารยชนพงษ อาภรณพิศาล 

เกณฑมาตรฐาน   :       
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่ วไปมีการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช ชี วิตแก
นักศึกษาโดยใชระบบการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาประจํา
แตละหมูเรียน (3.1.1.1)  และมหาวิทยาลัยไดกําหนดวัน
และเวลาใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบกับนักศึกษาเพื่อให
คําปรึกษาแกนักศึกษาทกุสัปดาห  (3.1.1.2)  

2 มีการจัดบริ การขอมู ลข าวสารที่ เป น
ประโยชนตอนักศึกษา  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีชองทางการบริการขอมูล
ขาวสารแกนักศึกษาหลายชองทาง เชน ผานเว็บไซต
คณะฯ http://msc.npru.ac.th/ เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
http://www.npru.ac.th/ (3.1.2.1) และผานจดหมาย
ขาวของหนวย กยศ. และกองพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  (3.1.2.2) 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจจัดโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  เชน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารขอมูลเชิงธุรกิจ  (3.1.3.1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลวและแชมพู 
(3.1.3.2)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น
การทําดอกไมจากดินปน (3.1.3.3) โครงการอบรมการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงานและงานอื่น ๆ 
สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 ศิษยเกาและผูที่สนใจทั่วไป  
(3.1.3.4) 

4 มีการจัดบริ การขอมู ลข าวสารที่ เป น
ประโยชนตอศิษยเกา  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาผานทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th/  (3.1.4.1) และ
เว็บไซตของคณะ  http://msc.npru.ac.th/ ( 3.1.4.2) 

 

องค์ประกอบท ี   กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกา 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
สํานักงานและงานอื่น ๆ สําหรับนักศึกษาช้ันปที่  4 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ศิษยเกา และผูที่สนใจ
ทั่วไป (3.1.5.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะ
สั้นการทําดอกไมจากดินปน (3.1.5.2)  โครงการอบรม
การจั ดการ ความรู และการป ระกัน คุณภาพแล ะ
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่ วไป ศิษย เกา และผูที่สนใจทั่วไป 
(3.1.5.3) 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่ สนองความตองการของ
นักศึกษา 

 

 
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 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ ........3........ คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

ทางโปรแกรมไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  มี
การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา    มีการ
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป พยายามจะพัฒนา
ศักยภาพรวมถึงการดําเนินการจัดบริการดานตางๆ 
เพื่อใหสอดคลองและเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
ดานการเรียนใหกับนักศึกษาทุกช้ันปในโปรแกรมให
มีการพัฒนาอยางเปนกระบวนการและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
3.1.1.1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3.1.1.2 ตารางสอนอาจารยทีป่รึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3.1.1.3 สมุดจดบันทึกการเขาโฮมรูมของแตละหมูเรียน อาจารยทีป่รึกษา 
3.1.2.1 http://msc.npru.ac.th/ http://www.npru.ac.th/ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.2 เอกสารแนะแนวของ กยศ. กองพฒันานักศึกษา 
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอรในการบรหิาร

ขอมูลเชิงธุรกจิ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย  

พงศสิทธิกาญจนา 
3.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลวและ

แชมพ ู
โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
3.1.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้นการทําดอกไมจากดิน

ปน 
อาจารยจันทนา  

พงศสิทธิกาญจนา 
3.1.3.4 โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงานและ

งานอื่น ๆ สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 ศิษยเกาและผูที่สนใจทัว่ไป 
อาจารยผองใส สินธุสกุล 

3.1.4.1 http://www.npru.ac.th/ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.4.2 http://msc.npru.ac.th/ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.5.1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลวและแชมพู  โปรแกรมวิชา 

การจัดการทั่วไป 
3.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้นการทําดอกไมจากดิน

ปน  
อาจารยจันทนา  

พงศสิทธิกาญจนา 
3.1.5.3 โครงการอบรมการจัดการความรูและการประกันคุณภาพและ

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป ศิษยเกา และผูที่สนใจทั่วไป  

อาจารยผองใส สินธุสกุล 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2    : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา 
     อาจารย ดร. ดารินทร โพธ์ิต้ังธรรม 
     อาจารยชนพงษ อาภรณพิศาล 
เกณฑมาตรฐาน   :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก
ดาน  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยกําหนดเปนปฏิทิน
การจัดกิจกรรมของโปรแกรมฯ ครบทุกดาน  (3.2.1.1) 

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการอบรมความรู
ดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบาย
สถาน ศึกษา 3  ดี  (3D) สํ าหรั บ นัก ศึกษา ช้ันปที่  4  
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
ศิษยเกา และผูที่สนใจทั่วไป (3.2.1.1)  

3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกจิกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปรญิญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรบัระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสรมิสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษา
สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาครบทุกประเภท  คือ  1)  ดาน
วิชาการ มีการนําองคความรูสูการปฏิบัติโดยจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการที่ดีเริ่มตนที่การคนพบ
ตัวเอง (3.2.3.1)  2)  กิจกรรมดานกีฬา  โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไปรวมกับมหาวิทยาลัยจัดแขงขันกีฬา
เฟองฟาเกมสและกีฬาเช่ือมความสัมพันธ (3.2.3.2)  3)  
ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและสิ่งแวดลอม  เชน  
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจใหนักศึกษาเขียนโครงการวัด
สวยดวย 5 ส. เพื่อไปพัฒนาและทําความสะอาดบริเวณ
วัดและจัดภูมิทัศน (3.2.3.3) และโครงการพี่ปนนองรวม
สายใยตานภัยยาเสพติด (3.2 .3 .4)    4)  กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสงเสริมใหนักศึกษาได
จัดโครงการ “ผูใหยอมเปนที่รัก”  นักศึกษามารวมกัน
ทําบุญตักบาตรทุก ๆ วันพฤหัสบดี  (3.2.3.5)  5) ดาน
กิจกรรมสงเสริมศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมน้ีโปรแกรม
รวมกับคณะและมหาวิทยาลัย  สงเสริมใหนักศึกษาไดรูจัก
วัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา เชน กิจกรรมหลอ
เทียน และแหเทียนพรรษา กิจกรรมไหวครู   (3.2.2.6)   



รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 หนา 31 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย

พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมกีิจกรรมรวมกัน 
 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับ โปรแกรมวาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส จัด
โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)เพื่อให
นักศึกษามีกิจกรรมรวมกัน (3.2.4.1) และรวมกับคณะฯ  
จัดโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบันโดยโปรแกรมฯไดสงนักศึกษาเขารวม
ดวย (3.2.4.2) 

5 มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา
จากปฏิทินการปฏิบั ติงานของโครงการตามตัวบง ช้ี 
(3.2.5.1)  และติดตามประเมินความรูความเขาใจและการ
ประยุกตใชระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาจากรายงานผลการจัดโคร งการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ในหัวขอทานไดอะไร
จากการเขารวมโครงการ (3.2.5.2) 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือ
ปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมฯ  ประชุมเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาศึกษา (3.2.6.1) ผานทาง
กิจกรรม เชน กิจกรรมการแขงขันทกัษะทางวิชาการใน
งานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ  (3.2.6.2) 

 
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 5 ขอ มีการดําเนินการ....6.... ขอ ........5........ คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังมีการสนับสนุนให
นักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  
รวมถึงมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง   

ควรมีการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของนักศึกษา
เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป  

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
3.2.1.1 ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

3.2.2.1 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4  
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   
ศิษยเกา และผูที่สนใจทั่วไป  

อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 

3.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการที่ดีเริ่มตนที่การ
คนพบตัวเอง  

อาจารยจันทนา  
พงศสิทธิกาญจนา 

3.2.3.2 ปฏิทินกิจกรรมของกองพฒันานักศึกษา 
ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส 

กองพฒันานักศึกษา 
 

3.2.3.3 โครงการบริการวิชาการวัดสวยดวย 5 ส. อาจารยจันทนา  
พงศสิทธิกาญจนา 

3.2.3.4 โครงการพี่ปนนองรวมสายใยตานภัยยาเสพติด อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 
3.2.3.5 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก อาจารยจันทนา  

พงศสิทธิกาญจนา 
3.2.3.6 ปฏิทินการดําเนินงานกองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา 
3.2.4.1 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
อาจารยผองใส  สนิธุสกลุ 
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หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
3.2.4.2 โครงการสรางเครือขายพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและ

ระหวางสถาบัน 
คณะวิทยาการจัดการ 
(อ.ภาวนา  บํารุงสุข) 

3.2.5.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
3.2.5.2 หัวขอ ทานไดอะไรจากการเขารวมโครงการ ในโครงการสบื

สานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รกั” 
อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 

3.2.6.1 รายงานการประชุมโปรแกรมฯ  อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 
3.2.6.2 เลมแผนธุรกจิของนักศึกษา อาจารยหรรษา  คลายจันทรพงษ 

 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

โปรแกรมการจัดการทั่วไปไมมีระบบและกลไก
บริหารง านวิจัยหรืองานสร างสรรค เปนของ
โปรแกรม แตไดใช ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ  โดย
กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการ
จัดการ หลักฐาน คือยุทธศาสตรคณะ (4.1.1.1.) 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะจึงมีรอง
คณบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง หลักฐาน คือ 
ภาระงานของผูบริหารคณะ (4.1.1.2.)และมีระบบ
การวิจัย หลักฐาน คือคูมือระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการ
จัดการ(4.1.1.3.)   

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมการจั ดการทั่ วไปมี การบู รณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในวิชา
องคการและการจัดการ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับ
งานวิจัยและ มคอ.3 วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ(4.1.2.1.) 

 

องค์ประกอบท ี   การวจิยั 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมการจัดการทั่วไป สงเสริมใหอาจารยใน
โปรแกรมไปอบรมการทําวิจัย หลักฐาน เอกสาร
เกี่ยวกับการเขาอบรมของคณาจารยโปรแกรมการ
จัดการ(4.1.3.1.)   และใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารย หลักฐาน คูมือจรรยาบรรณ 
(4.1.3.2.) 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

โป รแกร มก าร จั ด ก า ร ทั่ ว ไป  ไ ม มี ก า รจั ดส ร ร
งบประมาณแตขออางอิงการสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อสนับสนุนทุน
วิจัยไวทุกป หลักฐาน คือหนาเว็บไซตของสถาบันวิจัย
ฯ (4.1.4.1.)และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย(4.1.4.2) 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปน้ี                                                                                                            
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ
ศูนย เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ                                        
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
ห รื อ ศ า ส ต ร า จ า ร ย รั บ เ ชิ ญ  ( visiting 
professor) 

โปรแกรมการจัดการทั่วไป  สนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคโดยอางอิงดังตอไปน้ี  
- โปรแกรมการจัดการทั่วไป  มีหนวยวิจัยฯหลักฐาน 
เอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยวิจัย(4.1.5.1.) 
- โปรแกรมการจัดการทั่วไป  ยังไมมีแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  เปนของตัวเองแตขอ
อางอิงสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ หลักฐานหนา
เว็บไซตสํานักวิทยบริการ (4.1.5.2.)                                     
- โปรแกรมการจัดการทั่วไปของอางอิง   สิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
ฯ มีหองที่ เ ก็บงานวิจัยและมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยควบคุมในหองปฏิบัติการวิจัยของสํานักวิทย
บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักฐาน   ระบบการยืม-
คืนหนังสือของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(4.1.5.3.)                                                                                                  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดงานวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ หลักฐาน  เอกสารเกี่ยวของการจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค(4.1.5.4.) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
ขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการ
สนับสนุนพันธกิ จด านการ วิจั ยหรือ ง าน
สรางสรรคของสถาบัน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทอง ถ่ินและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมการจัดการทั่วไป  มีระบบและกลไกเพื่อ
สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสังคม ของใชรวมกับ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมหลักฐาน  คือคูมือระบบ (4.1.8.1.) เอกสาร
เกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจดัการ
(4.1.6.2.)เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม(4.1.8.3.) เอกสารเกี่ยวกับโครงการ 20 
ตําบลผาสุก(4.1.8.4.) 
 

 
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 

ครบ 7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ...6..... ขอ ......4.......... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมการจัดการทั่ วไป  มีการสนับสนุน
งบประมาณ  สงเสริมคณาจารยในการพัฒนาความรู
โดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ให คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ มีหองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  มีสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีกิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor)โดย การไดรับการสนับสนุนจากคณะ

โปรแกรมการจัดการทั่วไป  โดยมีนโยบายสนับสนุน
นโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในการสงเสรมิความรวมมือระหวางนักวิจัย
ของโปรแกรมการจัดการทั่วไป กับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของ
คณะวิทยาการจัดการ  จะจัดอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียน
และลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ
สังคม อยางตอเน่ืองทั้งภายในและภายนอก 



รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 หนา 36 
 

วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการจัดสรรทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร างสรรค ใหแก
คณาจารย  และมีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพืน้ฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
4.1.1.1. แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.2. หนาที่และความรบัผดิชอบของผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.3. คูมือระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.2.1. เอกสารเกี่ยวกบังานวิจัยและ มคอ.3 วิชาความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกจิ 
โปรแกรมการจัดการทั่วไป 

4.1.3.1. เอกสารเกี่ยวกบัการเขาอบรมของอาจารยโปรแกรมการจัดการ(อ.
หรรษา) 

โปรแกรมการจัดการทัว่ไป 

4.1.3.2. คูมือจรรยาบรรณคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.4.1. เว็บไซตของสถาบนัวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.4.2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทนุอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.5.1. 
 

หลกัฐานเกี่ยวกบัการจัดต้ังหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมการจัดการทั่วไป 

4.1.5.2. หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.5.3. ระบบการยืม-คืนหนังสือของสํานักวิทยบรกิารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.5.4. เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.8.1. คูมือระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.8.2. เอกสารเกี่ยวกบัการจัดต้ังหนวยวิจัย  
4.1.8.3. เว็บไซตของสถาบนัวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.8.4. เอกสารเกี่ยวกบัโครงการ 20 ตําบลผาสกุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีร ะบบและกล ไกส นับส นุนการ เผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

โปรแกรมการจัดการทั่วไป  ยังไมมีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติเปนของโปรแกรมเองแตใช ระบบและกลไกฯของ
คณะ วิทยาก ารจั ดการ และ ระบบ และกล ไกฯขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักฐาน คูมือระบบฯคณะ
วิทยาการจัดการ (4.2.1.1.)  หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม(4.2.1.2.)หนังสือ “เรื่องของการวิจัยที่
นักวิจัยอยากเลา”(ของอ.พงษสันต์ิ)(4.2.1.3.)  

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมการจัดการทั่วไป  ยังไมมีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค แตใชระบบและกลไกฯของ
คณะวิทยาการจัดการ  หลักฐาน คูมือระบบระบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (4.2.2.1.) เอกสารที่เกี่ยวกับ
องคความรู ใหม ในการบริการ วิชาการและงานวิจัย  
(4.2.2.2.) 

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได 
โดยใชระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัดการ  หลักฐาน 
คือหนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ(4.2.3.1.) หนังสือ 
“เรื่องของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเลา” (ของ อ.พงษสันต์ิ) 
(4.2.3.2.) 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ให เกิดประโยชน  และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

โปรแกรมการจดัการทั่วไป มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน หลักฐาน 
คือ แบบฟอรมรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
(4.2.4.1.) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...4..... ขอ ......4.......... คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

  
 

จุดออน แนวทางแกไข 
โปรแกรมการจัดการทั่วไปยังไมมีการคุมครองสิทธิใน
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยของ
โปรแกรมการจัดการทั่วไป 

คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและสงเสริม
ผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากข้ึนรวมถึงการสนับสนุน
ใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครองสิทธิ โดย
โปรแกรมการจัดการทั่วไปสนับสนุนนโยบายของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตอไป 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
4.2.1.1. คูมือระบบฯคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 
4.2.1.2. หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.2.1.3. หนังสอื “เรือ่งของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเลา”(ของอ.พงษสนัต์ิ) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
4.2..2.1. คูมือระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย

หรอืงานสรางสรรค 
คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

4.2.2.2. เอกสารทีเ่กี่ยวกบัองคความรูใหมในการบริการวิชาการและงานวิจัย 
(หนังสือของสํานักฝกอบรม/สรปุผลงานวิจัย(ขาวหลาม) ของอ.พงษสันต์ิ) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

4.2.3.1. เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.2. หนังสอื “เรือ่งของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเลา”(ของอ.พงษสนัต์ิ) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
4.2.4.1. แบบฟอรมรบัรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3    :    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 

และนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง 
 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได  =   
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบนั  
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน.91,439บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก1,100,000 บาท 
รวมจํานวนเงินสนับสนุนทั้งหมด91,439บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 13 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา1,191,439 บาท
(1,191,439/13=91,649.15 บาท) 
คะแนนที่ได 5  คะแนน 
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

15,000  บาท 91,649.15  บาท ........5........ คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

เน่ืองจากโปรแกรมการจัดการทั่วไป  มีนโยบาย
สนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการทั่วไป 
กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และสงเสริม
สนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัย ใหอาจารย 

โปรแกรมการจัดการทั่วไป สงเสริมนโยบายสนับสนุน
นโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัยของโปรแกรมการจัดการทั่วไป กับองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน  จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพื้นที่
อยางตอเน่ือง  เพื่อพัฒนาความรูดานงานวิจัย  และ
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัยใหม ๆ ให
อาจารยในคณะ 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 

4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.3.1.1 สัญญาจางที ่ โปรแกรม 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยพงษสันต์ิ   ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน  :  
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม โดยมีการจัดทําคูมือระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการ (5.1.1.1)   และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ต้ังแตการสํารวจความตองการของชุมชน การทําโครงการ
บริการวิชาการทั้งที่เปนงบประมาณของโปรแกรมและ
หนวยงานภายนอกคือสถาบัน วิจัยและพัฒนา การ
สนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมออกไปบริการวิชาการแก
สังคมในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร  กรรมการ   และ 
ที่ปรึกษาหนวยงานตางๆ (5.1.1.2)  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน ไดแกโครงการบริการวิชาการ
ภายใตงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม (5.1.2.1) โครงการ
วัดสวยดวย 5 ส.ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพมี
การนํานักศึกษาออกไปบริการวิชาการแกสังคม โดยการ
ประยุกต กิจกรรม 5 ส. มาใชในโครงการ (5.1.2.2)  

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัยโครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยไดงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติปงบประมาณ 2555 (5.1.3.1)              
                             

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท ี   การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย (5.1.4.1) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย (5.1.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ .......5......... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชามีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมี
บุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆดานและไดทํา
ติดตอกันมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับ
หนวยงานภายนอกที่ดี  สวนจุดออนก็จะเปนการ
เพิ่มจํานวนโครงการทั้งในสวนการเรียนการสอน 
และการวิจัย   

สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็น
ความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม  
 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 หนา 43 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข เอกสารหลักฐาน หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
5.1.1.1 คูมือระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม  
5.1.1.2 ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจในจังหวัด

นครปฐม/ โครงการวัดสวยดวย 5 ส.(งบประมาณโปรแกรมฯ) /
ประกาศใหทุนสนับสนุนโครงการบรกิารวิชาการแกชุมชนป2555 /
สัญญารับทุนวิจัยงบประมาณแผนดินป 2555/จดหมายเชิญเปน
วิทยากรภายนอก /กรรมการภายนอกตางๆ 

 

5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัยเรือ่งแนวทางการพฒันาธุรกิจ
ขาวหลามเพื่อสงเสรมิการทองเทีย่วจงัหวัดนครปฐม และ มคอ. 3 
รายวิชาความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

 

5.1.2.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. และมคอ.3 รายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 

5.1.3.1 โครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม/สัญญาทุน
สนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 2555 

 

5.1.4.1 ผลประเมินการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยโครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดนครปฐม 

 

5.1.5.1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส.(หลักการและเหตุผล) /โครงการบริการ
วิชาการภายใตงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม (ผลสรุปการบูรณาการ
งานวิจัยกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน ) 

 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยพงษสันต์ิ  ตันหยง 
เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน 

ในปที่ผานมามีการสํารวจความตองการของภาคเอกชน 
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะและมหาวิทยาลัย 
(5.2.1.1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ

การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ  
โดยเชิญวิทยากรเจาของภาษามาอบรมภาษาอังกฤษ
ใหกับเจาหนาที่ตํารวจภูธรบางเลนในโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (5.2.2.1)  การเปนที่ปรึกษา
ดานบริการทางวิชาการใหกับกรมการทองเที่ยว (5.2.2.2) 
นอกจากน้ันเชิญวิทยากรภายนอกมาถายทอดความรูให
นักศึกษาในโครงการตางๆเชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น  โครงการผูประกอบการที่ดีเริ่ม
ที่การคนพบตนเอง  โครงการอบรมพุทธวิธีในการดําเนิน
ชีวิต  เปนตน (5.2.2.3) 

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม(5.2.3.1) 

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
(5.2.4.1) 

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชนอยา ง เป นทางการ  ผ านวารสารของ
มหาวิทยาลัยและการเขียนบทความวิชาการ (5.2.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...5..... ขอ ........5........ คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดย
การสํารวจความตองการของภาคเอกชนหรือชุมชน
กอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผาน
การบริการวิชาการ สวนจุดออนก็จะเปนการที่ยังไม
มีระบบการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
5.2.1.1 ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจ

และภาครัฐในจังหวัดนครปฐม 
 

5.2.2.1 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสําหรับเจาหนาที่ตํารวจภูธรบางเลน 

 

5.2.2.2 สัญญาจางที่ปรึกษากรมการทองเที่ยว  
5.2.2.3 หนังสือเ ชิญวิทยากรภายนอกโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น โครงการผูประกอบการที่ดี
เริ่มที่การคนพบตนเอง  โครงการอบรมพุทธวิธีในการ
ดําเนินชีวิต 

 

5.2.3.1 ผลการประเมินของผูเขารวมโครงการ/ผูใชประโยชน
อบรมโครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่ อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 

 

5.2.4.1 รายงานการประชุมแนวทางการพฒันากิจกรรมการ
ใหบรกิารทางวิชาการ 

 

5.2.5.1 หนังสือเรื่องของการที่นักวิจัยอยากเลา และรายงาน
การจัดการความรูเรื่องการเตรียมความพรอมของ
ชุมชนทองถ่ินในการเขาสูประชาคมอาเซียน: บทเรียน
และประสบการณจากโครงการบริการวิชาการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดไวใน
คูมือนักศึกษา  (6.1.1.1) แผนภูมิแสดงข้ันตอนการ
ดําเนินงานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
(6.1.1.2) และกําหนดไวในยุทธศาสตรของโปรแกรม
วิชา และคณะ (6.1.1.3) และไดดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด โดยจัดเปนโครงการและกิจกรรม 
เชน โครงการพัฒนาวัด    โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก”  โครงการจิต
อาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (6.1.1.4) 

2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่ วไปไดกํ าหนดใหมี
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (6.1.2.1)  และได
บูรณาการ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เขากับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว โดย
กําหนดเปนกิจกรรมในรายวิชาเพื่อใหนักศึกษานํา
ความรูจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริง  เชนโครงการ
พัฒนาวัด โครงการปลูกปาชายเลน(คลองโคลน) 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนที่รัก  
(6.1.2.2) 

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยการประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซต http://msc.npru.ac.th (6.1.3.1) 
และประชาสัมพันธผานวารสารเฟองฟา (6.1.3.2)    

 
 
 
 

องค์ประกอบท ี  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา จากโครงการ
พัฒนาวัด โครงการปลูกปาชายเลน (คลองโคลน) 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนที่รัก  
โดยพิจารณาจากประโยชนของการจัดโครงการและ
ความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่ สุดและมาก 
(6.1.4.1) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

จากผลประเมินขอคิดเห็นบางโครงการผูเขารวม
โครงการมีขอเสนอแนะตางๆเชน โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” 1/ 2555 เสนอ
ใหมีการจัดกิจกรรมดีๆ อยางน้ีตอไปทุกภาคเรียน 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ไดจัดใหมีการ
ดําเนินการโครงการดังกลาวอยางตอเน่ือง ผลที่
เกิดข้ึนทําใหนักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีความ
สํานักในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาและมี
ความเสียสละมากข้ึน (6.1.5.1) 

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ  

ยังมิไดดําเนินการ 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ .........5...... คะแนน      บรรล ุ

      ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1. มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กจิกรรม 
อยางตอเน่ืองทุกป และมงีบประมาณใหตามความ 
เหมาะสม 
2. มีการบรูณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ออกสูชุมชนและระดับชาติ 
3. มีการจัดโครงการจํานวนมากและในแตละโครงการ
มีความหลากหลาย 
4. นักศึกษาใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 

 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปพ.ศ.2555 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.1.2 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการและแผนยุทธศาสตรของ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

6.1.1.4 โครงการพัฒนาวัด     
โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก”   
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

6.1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับปรบัปรุงป 
พ.ศ.2554 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

6.1.2.2 โครงการพัฒนาวัด  
โครงการปลูกปาชายเลน(คลองโคลน)  
โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก” 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

6.1.3.1 http://msc.npru.ac.th โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

6.1.3.2 วารสารเฟองฟา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.4.1 โครงการพัฒนาวัด  

โครงการปลูกปาชายเลน (คลองโคลน)  
โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก”   

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

6.1.5.1 รายงานการประชุม 
โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก”  ป 2554 
โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ัก”  ป 2555 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารย ดร.แสงแข   บุญศิริ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  : 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน  ต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ  โดย
กําหนดเปนข้ันตอน (9.1.1.1)  จากน้ันมีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา (9.1.1.2) 
และมีการแต ง ต้ังผูรับผิดชอบงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกตัวองคประกอบ  (9.1.1.3) 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาและประธาน
โปรแกรม วิชามี ก ารกํ าหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยแต ง ต้ั งคณะกรรมการรับผิดชอบ
องคประกอบและตัวบ ง ช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.1.2.1)มีการแตงต้ังคณะกรรมการที่
ประกอบไปดวย ผูใชบัณฑิตและนักศึกษารวมเปน
กรรมการ(9.1.2.2) และมีการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและคณะ (9.1.2.3)  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเ ติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

 

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถ วนตามที่ สํ า นัก ง านคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมิน 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ต้ังแต
การควบคุม  ติดตามการดําเนินงานและประเมิน
คุณภาพโดยกําหนดไวในโครงการ ตาง ๆ  มีการระบุ
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม/โครงการและ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไวในโครงการที่จัดเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทุกโครงการตามปฏิทินโปรแกรมวิชา 
(9.1.4.1)  และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เสนอตอคณะฯและมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา  
(9.1.4.2)   มีการนําผลการประเมินไปทําแผนการ

องค์ประกอบท ี   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน 
ของโปรแกรมวิชาตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพปทีผ่านมาเรื่อง
การนําผลการวิจัยมาบูรณาการรวมกบัการเรียนการ
สอนในบางรายวิชาเชนวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกบั
การประกอบธุรกจิ (9.1.4.3) 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในมาปรับปรุงการทํางานโดย
นําผลการประเมินรอบปที่แลวมาประชุมเพื่ อ
ปรับปรุงการทํางานในโปรแกรม  ดังน้ี การปรับปรุง
หลักสูตรใหมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแล ะตามกร อบมาตร ฐาน คุณวุฒิ  TQF  
(9.1.5.1) สงเสริมใหคณาจารยในโปรแกรมไปอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง (9.1.5.2) สงเสริมให
อาจารยไปบริการวิชาการ (9.1.5.3)  ปรับปรุงการ
จัดโครงการใหนักศึกษาเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน (9.1.5.4)  โดย
ทําใหมีผลการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในขอที่ 7 และ 8 
ตามตัวบงช้ีที่ 1.1 (9.1.5.5) 

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

มี website ที่สามารถนําเสนอขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันทั้ง 9 
องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้ง
ระดับบุคคล โปรแกรมวิชา และคณะฯ โดยสามารถ
เขาไปที่ http.//msc.ac.th (9.1.6.1) 

7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปและคณะฯ ไดให
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะ
สรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีการจัดโครงการอบรม
ความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษา 
ศิ ษ ย เ ก า  ผู ส น ใ จ ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ  ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 
(9.1.7.1)และแตงต้ังผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงช้ีในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
โปรแกรมฯ (9.1.7.2 ) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับโปรแกรมวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย  โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ  โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส  จัด
โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) เพื่อใหนักศึกษาสราง
เครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
รวมกันในดานประกันคุณภาพระหวางโปรแกรมวิชา
รวมถึงศิษยเกา ผูสนใจทั่วไป (9.1.8.1)  

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน 

- 
 
 

 
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 การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....7... ขอ ............4... คะแนน  บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1. มีระบบการและกลไกการประกันคุณภาพที่เอื้อตอ

การเรียนการสอน 
2. สามารถสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดาน

การประกันคุณภาพกับบุคคลทีส่นใจทั่วไป 
3. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเปนลําดับ
แรก ๆ  และถือปฏิบัติตามกรอบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
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จุดออน แนวทางแกไข 
ยังดําเนินการไมครบทกุขอในบางองคประกอบ  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
9.1.1.1 แผนผังข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
9.1.1.2 เลมรายงานการประเมินตนเอง (sar12) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
9.1.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว

บงช้ีโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป(คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ  ที่ 20/2556) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

9.1.2.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงช้ีโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป(คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ  ที่ 20/2556) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

9.1.2.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการ
บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ  ที่ 26/2556) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

9.1.2.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพฒันาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับโปรแกรมวิชาและคณะ (คําสัง่คณะวิทยาการจัดการ  ที่ 
27/2556) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

9.1.4.1 ปฏิทินการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง(sar12) โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
9.1.4.3 การบรูณาการงานวิจัยกบังานบริการวิชาการและการเรียน

การสอน 
อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง 

9.1.5.1 เลมหลักสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554 

อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 

9.1.5.2 หลักฐานการไปอบรม,  อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 
9.1.5.3 ประกาศผลการใหทุนสนับสนุนโครงการบรกิารวิชาการ 

บทความบริการวิชาการ 
อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ 
อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ 

9.1.5.4 บันทึกขอเปลี่ยนช่ือโครงการ อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 
9.1.5.5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 1.1 ขอ 7 และ ขอ 8 อาจารยสิรพิงศ  ไชยชนะ 
 
 



รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 หนา 54 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
9.1.6.1 หนา website http.//msc.ac.th คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
9.1.7.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาและ

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) สําหรับนักศึกษาช้ันป 4 
โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยผองใส  สินธุสกลุ 

9.1.7.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงช้ีโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป(คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ  ที่ 20/2556) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

9.1.8.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) สําหรับนักศึกษาช้ันป 4 
โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
เอกสารประกอบการอบรม 

 อาจารยผองใส   สินธุสกลุ 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.1    :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 2555 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกลิ่น 
เกณฑมาตรฐาน   :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีแผนพัฒนาโปรแกรมฯ 
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยกําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (10.1.1.1) มีคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบและ
ติดตาม สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบุคคล  (10.1.1.2) 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย 
ดานคุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดจัดโครงการผูใหยอม
เปนที่รักเพื่อใหนักศึกษามารวมทําบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี   โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาดานคุณธรรม  จริยธรรม (10.1.2.1) มีกิจกรรม
ดานประชาธิปไตย เชน การเลือกทีมบริหารหองของแต
ละหมูเรียน  (10.1.2.2) มีลานกิจกรรมตานยาเสพติด
เพื่อใหนักศึกษาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน เชน กิจกรรม
บายศรีรับนองของแตละโปรแกรมวิชา (10.1.2.3)  

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ให
มีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

คณะฯ มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาของคณะและคณาจารยในโปรแกรมการจัดการ
ทั่วไป บุคลากรของคณะฯ ใหมีองคความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
อยางมีคุณภาพ โดยไดจัดโครงการอบรมการจัดการ
ความรูและการประกันคุณภาพและแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) (10.1.3.1) 

4. ใหความรวมมือกบัทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

โปรแกรมฯ ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)โดยสงนักศึกษา
และบุคลากรเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) เชน 
รวมกิจกรรมรณรงคประชาธิปไตย (10.1.4.1) รวมงาน
กับกองพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ปฏิทินของกองพัฒนาฯ (10.1.4.2) 

องค์ประกอบท ี  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  ดี ( D)” 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพฒันาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับคณะฯและ
มหาวิทยาลัย รวมกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3 D) โดยมีการกําหนด
กิจกรรมเปนกจิกรรมบังคับสาํหรับนักศึกษาที่จะตองเขา
รวมทุกคน ทุกช้ันป เชน กีฬาเฟรชช่ีตอตานยาเสพติด 
สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 (10.1.5.1) กิจกรรมเกี่ยวกับ
ผูนํา เชน การเลือกต้ังนายกสโมสร (10.1.5.2) 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ    

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ.....5... ขอ ..........5...... คะแนน   บรรล ุ

    ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมการจัดการทั่วไปมีกระบวนการในการ
บรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ทุกดานเพื่อ
สนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
 

โปรแกรมการจัดการทั่วไปควรจัดใหมีกิจกรรมที่
สงเสริมดานภูมิคุมกันยาเสพติดและสงเสริม 
ประชาธิปไตยเพิม่มากข้ึน 

 
  
 

จุดออน แนวทางแกไข 
  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
     มีการประชุมคณาจารยในโปรแกรมเปนประจําและวางแผนงานควบคูกับกิจกรรมของนักศึกษาในการ
สราง 3D ในสถานศึกษา 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.1.1.1 ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
10.1.1.2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการแตงต้ังผูรบัผิดชอบดานนโยบาย 3 ดี คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.2.1 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก   โครงการพฒันาวัดพัฒนาใจ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป 

10.1.2.2 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการทั่วไป 
บัตรเลือกต้ังทมีบริหารหอง  

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
อาจารยผองใส  สนิธุสกลุ 

10.1.2.3 ภาพลานกิจกรรมตานยาเสพติด คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.3.1 โครงการอบรมการจัดการความรูและการประกันคุณภาพและ

แนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี(3D) 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

10.1.4.1 รวมกิจกรรมรณรงคประชาธิปไตย กองพฒันานักศึกษา 
10.1.4.2 รวมงานกบักองพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมตางๆตาม

ปฏิทินฯ 
กองพฒันานักศึกษา 

10.1.5.1 กีฬาเฟรชช่ีตอตานยาเสพติดสําหรบั น.ศ.ปที่ 1  กองพฒันานักศึกษา 
10.1.5.2 กิจกรรมเกี่ยวกบัผูนํา “การเลือกต้ังนายกสโมสร” กองพฒันานักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด    
                     พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกลิ่น 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ดาน - มีการดําเนินการ 2 ดาน - มีการดําเนินการ 3 

ดาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย 

2 เรื่อง 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย 

5 เรื่อง 
 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด 

2 เรือ่ง 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 2 ดาน มีการดําเนินการ...3.. ดาน .....5....... คะแนน บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมการจัดการทั่วไปมีกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  ครบทัง้  3  ดาน 

โปรแกรมการจัดการทั่วไปควรจัดใหมีกจิกรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ใหเพิ่มมากข้ึน 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.2.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการเลือกต้ังนายกองคการนักศึกษาป

การศึกษา 2555 
กองพฒันากิจการนักศึกษา 

10.2.1.2 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
ภาพถายวันไหวคร ู
ภาพถายหลอเทียน แหเทียนจํานําพรรษา    
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพอ 
โครงการสงเสรมิประเพณีและวัฒนธรรม 

10.2.1.3 โครงการพี่ปนนองรวมสายใยตานภัยยาเสพติด โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 
 

ตารางที่  ส.1  :  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ (ส.1) 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 
=บรรล ุ
=ไมบรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที่  1.1 6 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  2.1 5 ขอ 5  ขอ (1,2,3,4,5)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  2.6 5 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  2.7 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  2.8 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  3.1 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  3.00 
ตัวบงช้ีที่  3.2 5 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  4.1 6 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,8)  4.00 
ตัวบงช้ีที่  4.2 5 ขอ 4 ขอ ((1,2,3,4)  4.00 
ตัวบงช้ีที่  4.3 15,000 บาท 1,191,439 91,649.15  5.00 

13 
ตัวบงช้ีที่  5.1 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  5.2 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  6.1 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5.00 
ตัวบงช้ีที่  9.1 5 ขอ 7 ขอ (1,2,4,5,6,7,8)  4.00 
ตัวบงช้ีที่ 10.1 4 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5.00 
ตัวบงช้ีที่ 10.2 2 ดาน 3 ดาน  5.00 
 
 

หมายเหตุ..ผลการดําเนินงานที่เปนขอ ใหระบุดวยวาไดขออะไรบาง เชน ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ 
(1,3,4,5,6) 
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ตารางที่.....   :  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ของ สกอ.  

องคประกอบ
คุณภาพ 

สกอ. 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 5.00 ดีมาก  
องคประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก  
องคประกอบที่ 3 4.50 ดี  
องคประกอบที่ 4 4.34 ดี  
องคประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก  
องคประกอบที่ 6 5.00 ดีมาก  
องคประกอบที่ 9 4.00 ดี ไมนําตัวบงชี้ สมศ. 

ที่ 15 มาคํานวณ 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ 

4.71 ดีมาก  

 

ตารางที่.....   :  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ของ สกอ.  สมศ. และ รัฐบาล 

องคประกอบคุณภาพ สกอ. สมศ. รัฐบาล รวมทุกตัวบงช้ี 

องคประกอบที่ 1 5.00   5.00 
องคประกอบที่ 2 5.00   5.00 
องคประกอบที่ 3 4.50   4.50 
องคประกอบที่ 4 4.34   4.34 
องคประกอบที่ 5 5.00   5.00 
องคประกอบที่ 6 5.00   5.00 
องคประกอบที่ 9 4.00   4.00 
องคประกอบที่ 10   5.00 5.00 

คะแนนทุกองคประกอบ 61  10 71 
ผลการประเมิน 4.71   4.44 
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ตารางที่.....   :  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (ส.2) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

องคประกอบที่ 1       
องคประกอบที่ 2       
องคประกอบที่ 3       
องคประกอบที่ 4       
องคประกอบที่ 5       
องคประกอบที่ 6       
องคประกอบที่ 9       
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ 

      

 

ตารางที่ ... :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม   
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต       
2. มาตรฐานดานการบริหาจัดการ
อุดมศึกษา 

      

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

      

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

     ไมนําตัวบงชี้ สมศ. ที่ 
15 มาคํานวณ 

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 

      

รวม       
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ตารางที่.... :  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

      

ดานกระบวนการ
ภายใน 

     ไมนําตัวบงชี้ สมศ. ที ่
15 มาคํานวณ 

ดานการเงิน       
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

      

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมุมมอง 

      

 

ตารางที่..... :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา 

      

(1)ดานกายภาพ       
(2)ดานวิชาการ       
(3)ดานการเงิน       
(4)ดานการบริหารจัดการ      ไมนําตัวบงชี้ สม

ศ. ที่ 15 มา
คํานวณ 

เฉล่ียรวมตัวบงชี้มาตรฐานที่ 1       
2.มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

(1)ดานการผลิตบัณฑิต       
(2)ดานการวิจัย       
(3)ดานการใหบริการ       
(4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      

เฉล่ียรวมตัวบงชี้มาตรฐานที่ 2       
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน       



รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 หนา 63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

(ขอมูลพื้นฐาน คําสั่งแตงต้ัง และเอกสารอื่นๆ) 
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ขอมูลพื้นฐาน 
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด  
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มเีฉพาะแผน ก  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มเีฉพาะแผน ข  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทัง้แผน ก และ แผน ข อยูในเอกสาร
หลักสูตรฉบับเดียวกัน 

 

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

 

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

(สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทัง้หมด  

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจง
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF  

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
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- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ
ประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด  

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรบัการรบัรองหลักสูตร
จากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมติัตามกรอบ TQF แต
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถวน 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
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(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ
ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป) 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
- -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผล
การประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบ
ทุกตัวบงช้ี 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและ
บรหิารหลักสูตรกับภาครัฐหรอืภาคเอกชนที่เกี่ยวของกบัวิชาชีพของ
หลักสูตร 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา  

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา  

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี  

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ  

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก)  
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- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข)  

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง  

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก   

(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ 

 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ   

(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา
ตอ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเทา  

 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเทา  

 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

 

(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละฯ)  

 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย  

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 

 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 
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(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 

 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวุีฒิปรญิญา
ตร ีหรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวุีฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเทา 

 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวุีฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเทา 

 

(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่
ผานมา 

 

(สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  
(สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบรกิารใหนักศึกษา  

(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่
มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพทีเ่หมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพฒันา
นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 
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(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิง่อํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรอื
จัดบรกิารดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมรีะบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนน
เต็ม 5) เฉลี่ยทกุหลักสูตร 

 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเกบ็
ขอมูล สําหรบั สมศ1) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมีงาน
ทํา  

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทําหลังสําเรจ็
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอสิระ) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบอาชีพอสิระ  

(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีีม่ีงานทํากอนเขา
ศึกษา 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกจิการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท  

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑทหาร  

(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 
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(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเกบ็
ขอมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเกบ็
ขอมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปรญิญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปรญิญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ ตาม
กรอบ TQF 

 

(REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด  

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ปนผลจากวิทยานิพนธ หรอื
บทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของ
ผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท ที่ผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย] 
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 

 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรอืมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

 

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ  

 

(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน) 

 

(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพ
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคา
นํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ) 

 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนัก
น้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือ
ปรากฎในฐานขอมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรอื 
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบั
ที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

 

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทีเ่ผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 

 

(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษา
ที่เปนวงรอบประเมิน) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรกึษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปน
ประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย 

 

(สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีม่ีการย่ืนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน 

 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
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- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน 

 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ  
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําทีล่าศึกษาตอ  
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    
- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคา
นํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบัที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนัก
น้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีม่ีช่ือปรากฎ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรอื 
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบั
ที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน  

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรบัการรบัรองคุณภาพ  

- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรบัการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  

- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรบัการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  

- -(สมศ.) ตําราหรอืหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของ
ช้ินงาน)  

 

- -(สมศ.) ตําราหรอืหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน
การพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรอืตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสงูมผีูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

 

(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบัน
อนุมัติ 

 

(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 
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(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

 

(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

(สมศ.) ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  

 

(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบัน
แตงต้ัง (คะแนนเต็ม ๕)  

 

(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ 

 

(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มี
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ 

 

(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ 

 

(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตทีม่ี
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ 

 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินคุณลักษณะตามอตั
ลักษณ ทั้งหมด 

 

(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที่เกีย่วกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเ่ขาสอบภาษาตางประเทศทัง้หมด  

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหล ี  
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร  
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง  

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญีปุ่น  
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ  
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา  
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน  

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู  
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย  

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว  
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม  

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ  

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย  

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ 

 

(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีส่อบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนใน
ระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเกาหลีทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาจีนกลางทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาญี่ปุนทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาพมาที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาฟลิปโนที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามลายูทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาลาวที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเวียดนามที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่า
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่า
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียน
อื่นๆ  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย 

 

(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

 

(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทกุชนิด 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและรบัการตรวจประเมินเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ระดบัคณะ 
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คําสั่งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษาระดับคณะ และโปรแกรมวิชา 

 
คาํสั งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

ที  329/2556 

เรือง  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ  

             โปรแกรมวชิา กลุ่มโปรแกรมวชิา สํานกั และสถาบนัฯ  

………………………………………….. 
 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าดว้ย

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา กาํหนดใหส้ถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในและ

ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก โดยการประกนัคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  

ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพมาตรฐานทีกาํหนด 

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  จึงไดด้าํเนินการใหมี้ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาให้

เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนืองไดม้าตรฐานตามทีกาํหนดทุกระดบัของมหาวิทยาลยั และเพือรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตน้สังกดัและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการ

จดัการความรู้และงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัคณะ โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และ

สถาบนัฯ ประจาํปีการศึกษา 2555 ดงันี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 
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3. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  กรรมการ 

4. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  กรรมการ 

5. อาจารยว์รีะศกัดิ   ชืนตา   กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ ์  แกว้ขาว   กรรมการ 

7. อาจารยธี์ระศกัดิ   ธรรมบาํรุง  กรรมการ 

8. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  กรรมการ 

9. นายศกัดิสกุล   คลงัชะนงั   กรรมการ 

10. นางฉววีรรณ   สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 2  การผลิตบณัฑิต 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรณทิพย ์ แสงสุขเอียม   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยช์ลิดา   ตระกลูสุนทร  กรรมการ 

3. อาจารยด์ร.อรุณรัตน ์  สัณฐิติกวนิสกุล  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวทิย ์  กรรมการ 

5. อาจารยก์มลพร   สวนทอง  กรรมการ 

6. อาจารยสุ์ธิดา   ทิพยโส   กรรมการ 

7. อาจารยว์นิดา   ไชยชนะ   กรรมการ 

8. อาจารยผ์าณิต   ลกัษมีธนสาร  กรรมการ 

9. อาจารยธ์านิล   ม่วงพูล   กรรมการ 

10. อาจารยข์นิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 

11. อาจารยห์ฤทยั   ดิ นสกุล    กรรมการ 

12. นางสุกญัญา   ทบัทิม   กรรมการ 

13. นายธนพล   สุนทรกิดาการ  กรรมการ 

14. นางกรรณิกา   กล่อมวจิิตร   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการ 

3. อาจารยอ์ษุา   พนัธ์ฤทธิดาํ  กรรมการ 

4. อาจารยว์รารัตน ์   สานนท ์   กรรมการ 

5. อาจารยป์ริพสั   ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 

6. อาจารยสุ์ธินนัท ์   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 

7. นายอาทิตย ์   โพธิเงินงาม   กรรมการ 

8. นางสาวภคัศุภร   กาญจนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4  การวจิยั 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวมิล เรืองศรี   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะ  โควนิทท์ววีฒัน ์  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต ์  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.อุมาพร  อาลยั   กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ ์  แกว้ขาว   กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.ไกรุ่้ง   เฮงพระพรหม  กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู   กรรมการ 

8. อาจารยอ์ษุณีย ์   ภกัดีตระกูลวงศ ์  กรรมการ 
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9. อาจารยกี์รติ   เกิดศิริ   กรรมการ 

10. นางสาวศรัณยา   ลาภส่งผล  กรรมการ 

11. นายอลงกรณ์   รุผกัชี    กรรมการ 

12. นางสาวอรุณี   เชือแกว้   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5  การบริการวชิาการแก่สังคม 

1. อาจารยพ์ฤกษ ์   โปร่งสําโรง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธ์นัยนนัท ์   ศรีพนัธ์ลม  กรรมการ 

3. อาจารยศุ์ภรัตน ์   ทศัน์เจริญ  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รัิติ  จนัทรทรัพย ์  กรรมการ 

5. อาจารยผ์าณิต   งามสัมฤทธิ  กรรมการ 

6. ดร.สาโรจน ์   เพชรมณี   กรรมการ 

7. อาจารยส์มเกียรติ   ช่อเหมือน  กรรมการ 

8. อาจารยว์โิรจน ์   บวังาม   กรรมการ 

9. นายภูมิศกัดิ   อาํคา    กรรมการ 

10. นางกรรณิกา   กล่อมวจิิตร  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการ 

3. อาจารยป์ระภาพรรณ  เพียรชอบ  กรรมการ 

4. อาจารยว์นิดา   ชยัชนะ   กรรมการ 

5. อาจารยสุ์ขสวสัดิ   แซ่ลิม   กรรมการ 

6. อาจารยป์ถมาภรณ์  ไทยโพธิศรี  กรรมการ 

7. นายอาทิตย ์   โพธิเงินงาม   กรรมการ 

8. นางชชัชญา   ทองเปลว  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7  การบริหารและการจดัการ 

1. อาจารยศิ์ริชยั   โสภา   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ   กาญจนสินธุ  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ ์  แกว้ขาว   กรรมการ 

4. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  กรรมการ 

5. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  กรรมการ 

6. นายชิตพงษ ์   คลอ้ยอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 8  การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยส์มบติั   หทยัรัตนานนท ์  ประธานกรรมการ 

2. นางขวญัสุมน   สีเหลอืง   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยไ์พศาล   สิมาเลาเต่า   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล เรืองศรี   กรรมการ 

3. อาจารยบุ์ญชะนะ   วาราชะนนท ์  กรรมการ 

4. อาจารยว์าสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 

5. อาจารยว์จินี   อารีรอบ   กรรมการ 

6. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

8. อาจารยสุ์พิชฌาย ์   จนัทร์เรือง  กรรมการ 

9. อาจารยโ์สภาพรรณ  สุวรรณสวา่ง  กรรมการ 

10. อาจารยห์ฤทยั   ดิ นสกุล   กรรมการ 

11. นายบณัฑิต   ชยัชววฒิุ   กรรมการ 

12. นายชยัฤทธิ   ประสิทธิศีลสุข  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล เรืองศรี   กรรมการ 

3. อาจารยธ์นัยนนัท ์   ศรีพนัธ์ลม  กรรมการ 

4. อาจารยอ์ษุา   พนัธ์ฤทธิดาํ  กรรมการ 

5. อาจารยว์รารัตน ์   สานนท ์   กรรมการ 

6. อาจารยป์ริพสั   ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 

7. อาจารยสุ์ธินนัท ์   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 

8. นายศกัดิสกุล   คลงัชะนงั   กรรมการ 

9. นางสุกญัญา   ทบัทิม   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

1. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.บรรณทศัน ์  สร้อยระยา้  กรรมการ 

3. อาจารยไ์กยสิทธิ   อภิระติง   กรรมการ 

4. อาจารยศุ์ภกฤษ   นาคป้อมฉิน  กรรมการ 

5. อาจารยสุ์พิชฌาย ์   จนัทร์เรือง  กรรมการ 

6. อาจารยน์ภดล   ผูมี้จรรยา  กรรมการ 
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7. อาจารยส์มเกียรติ   ช่อเหมือน  กรรมการ 

8. อาจารยธ์านิล   ม่วงพูล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. อาจารย ์ดร.จกัพงษ ์  แกว้ขาว   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรณ์ทิพย ์ แสงสุขเอียม  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล เรืองศรี   กรรมการ 

4. อาจารยพ์ฤกษ ์   โปร่งสําโรง  กรรมการ 

5. อาจารยธี์ระศกัดิ   ธรรมบาํรุง  กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.อรุณรัตน ์  สัณฐิติกวนิสกุล  กรรมการ 

7. อาจารยภ์คัศุภร   กาญจนกุล  กรรมการ 

8. อาจารยอ์กนิษฐ ์   ศรีภูธร   กรรมการ 

9. อาจารย ์ดร.กญัจนรั์ตน ์  สุขรัตน ์   กรรมการ 

10. อาจารย ์ดร.กีรติ   เกิดศิริ   กรรมการ 

11. อาจารยธ์นัยนนัท ์   ศรีพนัธ์ลม  กรรมการ 

12. อาจารย ์ดร.วรินทร์  ศรีปัญญา  กรรมการ 

13. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการ 

14. อาจารยศุ์ภรัตน ์   ทศัน์เจริญ  กรรมการ 

15. อาจารยว์าสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 

16. อาจารย ์ดร.ญาณิกา  วชัรเทวนิทร์กลุ  กรรมการ 

17. อาจารย ์ดร.เอกราชนัย ์  ไชชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไ์พโรจน ์   โจลตัสาห์กลุ  กรรมการ 

3. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

5. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2 การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยผ์าณิต   งามสัมฤทธิ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยก์มลพร   สวนทอง  กรรมการ 

3. อาจารยเ์พญ็พกัตร์   แกลว้เดชศรี  กรรมการ 

4. อาจารยศ์รัณยา   จงัโส   กรรมการ 

5. อาจารยไ์พโรจน ์   โจลตัสาห์กลุ  กรรมการ 
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6. อาจารยภ์ารณี   นิลกรณ์   กรรมการ 

7. อาจารยป์รีชา   แจ่มวถิีเลศิ  กรรมการ 

8. อาจารยว์นิดา   ชยัชนะ   กรรมการ 

9. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

10. อาจารย ์ดร.นิตยา   จนักา   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยว์นิดา   ชยัชนะ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.นิตยา   จนักา   กรรมการ 

3. อาจารยศ์รัณยา   จงัโส   กรรมการ 

4. อาจารยพุ์ฒิยา   รัตนศิริวฒัน ์  กรรมการ 

5. อาจารยอ์ษุา   พนัฤทธิดาํ  กรรมการ 

6. อาจารยว์าริศา   เพชรธีรานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4 การวจิยั 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.พิทกัษพ์งศ ์  ป้อมปราณี  กรรมการ 

3. อาจารยป์ระพนัธ์   ขนัติธีระกุล  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.อุมาพร  อาลยั   กรรมการ 

5. อาจารยเ์พญ็พกัตร์   แกว้เดชศรี  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารย ์ดร.วนัเพญ็  แสงทองพินิจ  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รัิติ  จนัทรทรัพย ์  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.พิทกัษพ์งศ ์  ป้อมปราณี  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต ์  กรรมการ 

5. อาจารยอ์ุกฤษฏ ์   อาํไพพนัธ์ุ  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยป์ระภาพรรณ  เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รัิติ  จนัทรทรัพย ์  กรรมการ 

3. อาจารยไ์พโรจน ์   โจลตัสาห์กลุ  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.นิตยา   จนักา   กรรมการ 

5. อาจารยภ์ารณี    นิลกรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
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3. อาจารยว์จินี   อารีรอบ   กรรมการ 

4. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยปิ์ยวรรณ   ธรรมบาํรุง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยว์จินี   อารีรอบ   กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 

4. อาจารยสุ์ธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 

5. อาจารยพุ์ฒิยา   รัตนศิริวฒัน ์  กรรมการ 

6. อาจารยเ์ปรมสุข   ใจภกัดี   กรรมการ 

7. อาจารยข์นิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ  กาญจนสินธุ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์จษฎา   ปริตาโพธิ  กรรมการ 

3. อาจารยอ์ุมาพร   ปฏิพนัธ์ภูมิสกลุ  กรรมการ 

4. อาจารยอ์ดิสร   แกว้ภกัดี   กรรมการ 

5. อาจารยเ์ฉลิมชนม ์  ตงัวชิรพนัธ์ุ  กรรมการ 

6. อาจารยห์ฤทยั   ดิ นสกุล   กรรมการ 

7. อาจารยบ์ญัชา   หิรัญสิงห์  กรรมการ 

8. อาจารยเ์สาวนีย ์   สันติวงศ ์  กรรมการ 

9. อาจารยข์นิษฐา   แซ่ลิ ม   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะวิทยาการจดัการ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนนัท ์       ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสิ์ริพงษ ์                    ไชยชนะ                 กรรมการ 

3. อาจารยข์วญัยุพา                   ศรีสวา่ง                  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2 การผลิตบณัฑิต 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั          พงศ์สิทธิกาญจนา     ประธานกรรมการ 

2. อาจารยว์ลัลภา                        วชิะยะวงศ์             กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ดารินทร์                โพธิตงัธรรม           กรรมการ 

4. อาจารยว์รีศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

5. อาจารยณ์ฐัชามญฑ ์  ศรีจาํเริญรัตนา  กรรมการ 
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6. อาจารยจุ์ฑามาศ   ศรีชมภู   กรรมการ 

7. อาจารยห์รรษา                        คลา้ยจนัทร์พงษ ์      กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยภ์าวนา   บาํรุงสุข                 ประธานกรรมการ 

2. อาจารยกิ์ตติพงษ ์                     ภู่พฒัน์วบูิลย ์           กรรมการ 

3. อาจารยว์มิลรัตน์                       ศรีรัตนกลุ                กรรมการ 

4. อาจารยสุ์ประวณ์ี   ศิรินุกุลวฒันา  กรรมการ 

5. อาจารยก์สมล                          ชนะสุข                    กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4 การวจิยั 

1. อาจารยส์มใจ                           เภาดว้ง                    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพิ์ชามญชุ์                      เลิศวฒันพรชยั         กรรมการ 

3. อาจารยสุ์ทิศา                          ไพบูลยว์ฒันกิจ        กรรมการ 

4. อาจารยด์วงใจ                          คงคาหลวง              กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารยไ์พโรจน์                      ร่มบารมี                  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ชัชา                          ศิรินธนาธร             กรรมการ 

3. อาจารยส์มพล   สุขเจริญพงษ ์  กรรมการ 

4. อาจารยพ์งษส์ันติ                      ตนัหยง                     กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยจ์นัทนา              พงศ์สิทธิกาญจนา    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยจ์นัจิราภรณ์                   ปานยินดี                  กรรมการ 

3. อาจารยช์นพงษ ์   อาภรณ์พิศาล  กรรมการ 

4. อาจารยช์ญาพรรธณ์                  หาญสวสัดิ           กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7 การบริหารและการจดัการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน ์ ฉิมะสังคนนัท ์           ประธานกรรมการ 

2. อาจารยจี์รวรรณ   นกเอยีงทอง  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ร่มเกลา้  ศิลธรรม   กรรมการ 

4. อาจารยอ์ฏัศณี                          เพียรเจริญวงศ์          กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 8 การเงินและงบประมาณ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน ์ ฉิมะสังคนนัท ์          ประธานกรรมการ 

2. อาจารยบุ์ษบงค ์   สุวรรณะ   กรรมการ 

3. อาจารยว์รีกิจ                           อุฑารสกลุ                กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยส์มใจ   เภาดว้ง                  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยม์าลินี                           นาคใหญ่                 กรรมการ 

3. นางสาวสร้อยมณี   เดชะ                     กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยผ์อ่งใส                          สินธุสกุล    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัวรรณ   สมรรคจนัทร์                 กรรมการ 

3. อาจารยภ์าวนา   บาํรุงสุข                  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เยาวภา บวัเวช   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.สุชาดา  แสงดวงดี  กรรมการ 

5. อาจารยณ์ชัชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 

6. อาจารยว์รีศกัดิ   นาชยัดี   กรรมการ 

7. อาจารยทิ์วาพร   ทรายเมืองปัก  กรรมการ 

8. อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. อาจารยส์มพล   สุขเจริญพงษ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัชามญฑ ์  ศรีจาํเริญรัตนา  กรรมการ 

3. อาจารยพ์นัธิการ์   วฒันกุล   กรรมการ 

4. อาจารยจี์รวรรณ   นกเอยีงทอง  กรรมการ 

5. อาจารยอ์ฏัศณี   เพียรเจริญวงศ ์  กรรมการ 

6. อาจารยกิ์ตติพงษ ์   ภู่พฒัน์วบูิลย ์  กรรมการ 

7. อาจารยม์าลินี   นาคใหญ ่  กรรมการ 

8. อาจารยก์สมล   ชนะสุข   กรรมการ 

9. อาจารยข์วญัยุพา   ศรีสวา่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

1. อาจารยว์นัเพญ็   คงวฒันกลุ  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยโ์สรัจ  กายบริบูรณ์  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัดิชยั  สหกุลบุญญรักษ ์  กรรมการ 
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5. อาจารยนุ์สรา   เจนลาภวฒันกุล  กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.ฉตัรประมนต ์  ภูติจนัทร์  กรรมการ 

7. อาจารยว์มิลรัตน ์   ศรีรัตนกลุ  กรรมการ 

8. อาจารยสุ์ประวณ์ี   ศิรินุกุลวฒันา  กรรมการ 

9. อาจารย ์ดร.ร่มเกลา้  ศิลธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

10.  

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี 

1. อาจารยพิ์มพน์ารา   พิบูลจิระกานต ์  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน ์  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ปาริชาติ  ขาํเรือง   กรรมการ 

4. อาจารยว์รีกิจ   อุฑารสกลุ  กรรมการ 

5. อาจารยสุ์ทิศ   ไพบูลยว์ฒันกิจ  กรรมการ 

6. อาจารยส์มใจ   เภาดว้ง   กรรมการ 

7. อาจารยไ์พโรจน ์   ร่มบารมี   กรรมการ 

8. อาจารยบุ์ษบงค ์   สุวรรณะ   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยจุ์ฑามาศ   ศรีชมภู   กรรมการ 

3. อาจารยจ์นัจิราภรณ์  ปานยินดี  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1. อาจารยศ์านติ   ดิฐสถาพรเจริญ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.สุเมธี   วงศ์ศกัดิ   กรรมการ 

3. อาจารยธ์นาณติั   กลา้หาญ   กรรมการ 

4. อาจารยณ์ฐัวรรณ   สมรรคจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวชิาการจัดการทัวไป 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั   พงศ์สิทธิกาญจนา  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกรี แกว้มณี   กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.ไพรัช   มากกาญจนกลุ  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.แสงแข  บุญศิริ   กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.ดารินทร์  โพธิตงัธรรม  กรรมการ 
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6. อาจารยจ์นัทนา   พงศ์สิทธิกาญจนา  กรรมการ 

7. อาจารยสิ์ริพงศ ์   ไชยชนะ   กรรมการ 

8. อาจารยพ์งษส์ันติ   ตนัหยง   กรรมการ 

9. อาจารยด์วงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 

10. อาจารยพ์งศ์สฎา   เฉลิมกลนิ   กรรมการ 

11. อาจารยห์รรษา   คลา้ยจนัทร์พงษ ์  กรรมการ 

12. อาจารยผ์อ่งใส   สินธุสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

1. อาจารยว์ลัลภา   วชิะยะวงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธ์นพล   ฐานาริยชยั  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยช์ญาพรรธณ์  หาญสวสัดิ  กรรมการ 

3. อาจารยภ์าวนา   บาํรุงสุข   กรรมการ 

4. อาจารยพิ์ชามญชุ ์   เลิศวฒันพรชยั  กรรมการและเลขานุการ 

   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. อาจารยไ์ตรภพ   สุวรรณศรี           ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธ์ชัวรรธน ์     หนูแกว้   กรรมการ 

3. อาจารยพิ์บูลย ์   มงักร                 กรรมการ 

4. อาจารยส์าวติรี   ตนสาลี                กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2 การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยผ์สุดี   ปทุมารักษ ์      ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไ์พโรจน ์   แกว้เขียว              กรรมการ 

3. อาจารยธ์ารา   จนัทร์อนุ            กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยธ์งชยั   ศรีเมือง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยนิ์พา   ผลสงเคราะห์            กรรมการ 

3. อาจารยพ์รรณระพี                     บุญเปลยีน  กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 4 การวจิยั 

1. อาจารยว์ลยัลกัษณ์  อมรสิริพงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยก์นกเนตร    วรวงษ ์   กรรมการ 

3. อาจารยว์ลรัีตน ์   เลา้อรุณ         กรรมการ 

4. อาจารยปิ์ยนาถ   อิมดี               กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

1. อาจารยนุ์ชรี   บุญศรีงาม                  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์ก่งกาจ                         ตน้ทองคาํ         กรรมการ 

3. อาจารยพิ์มพช์นก                       มูลมิตร   กรรมการ 

4. อาจารยพิ์สิฐ                        สุขสกล                   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยญ์าณภทัร                      ยอดแกว้   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยว์งศ์ระวทิย ์                    นอ้มนาํทรัพย ์  กรรมการ 

3. อาจารยว์รชิน   มงัคงั   กรรมการ 

4. อาจารยส์มโชค   เนียมไธสง  กรรมการ 

5. อาจารยจ์กัษ ์   จินดาวฒัน์        กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7 การบริหารและการจดัการ 

1. อาจารยไ์ตรภพ   สุวรรณศรี             ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์นตรนภา   วรวงษ ์          กรรมการ 

3. อาจารยอ์ญัชนา   สุตมาตร                   กรรมการ 

องคป์ระกอบที 8 การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยณ์ฐักฤตา   บุญบงกชรัตน์           ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์าฏนภา   โพธิเรือง                   กรรมการ 

3. อาจารยธ์ชัริน   บุญฤทธิรุ่งโรจน์             กรรมการ 

4. อาจารยถ์รินนัท ์   ประทุม                 กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยภ์รสรัญ   แก่นทอง                 ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์าฏนภา   โพธิเรือง                   กรรมการ 

3. อาจารยก์รรณิการ์   สุวรรณศรี                 กรรมการ 

4. อาจารยจิ์รศุภา   ปล่องทอง                    กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยธ์งชยั   ศรีเมือง     ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศิ์วพร   โกศิยะกุล              กรรมการ       

3. อาจารยมิ์งฟ้า   สุริโยดร                  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกลุ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยไ์พโรจน ์   แกว้เขียว   กรรมการ 

3. อาจารยนุ์ชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 

4. อาจารยนิ์พา   ผลสงเคราะห์  กรรมการ 

5. อาจารยว์ลยัลกัษณ์  อมรสิริพงศ ์  กรรมการ 

6. อาจารยส์มปอง   มิสสิตะ   กรรมการ 

7. อาจารยถ์รีนนัท ์   ศรีสวสัดิ   กรรมการ 

8. อาจารยธี์ระพงษ ์   นพเกา้   กรรมการ 

9. อาจารยธ์ารา   จนัทร์อนุ  กรรมการและเลขานุการ 

   

กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1. อาจารย ์ดร.มนูญ   จนัทรสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ณัฑธิ์มา นิลทองคาํ  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.วฒันา   อคัคพานิช  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ ์  กรรมการ 

5. อาจารยไ์ตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 

6. อาจารยก์รรณิการ์   สุวรณศรี  กรรมการ 

7. อาจารยธิ์ดารัตน ์   สืบญาติ   กรรมการ 

8. อาจารยน์ภู   วงศ์พนัธ์ุ   กรรมการ 

9. อาจารยส์มยศ   สืบจากดี   กรรมการ 

10. อาจารยธ์นปพน   ภูสุวรรณ  กรรมการ 

11. อาจารยนิ์ภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

1. อาจารยณ์ฐักฤตา   บุญบงกชรัตน ์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลรัตน ์ คีรินทร์   กรรมการ 

3. อาจารยผ์สุดี   ปทุมารักษ ์  กรรมการ 
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4. อาจารยส์ัมฤทธิ   ทองสิมา   กรรมการ 

5. อาจารยน์ภวรรณ   โชติกะมงคล  กรรมการ 

6. อาจารยเ์ชิดศกัดิ   ชืนตา   กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.กนัตด์นยั  วรจิตติพล  กรรมการ 

8. อาจารยป์ราณี   สีนาค   กรรมการ 

9. อาจารยก์นกเนตร   วรวงษ ์   กรรมการ 

10. อาจารยอ์ินทร์ธีรา   ปัชชา   กรรมการ 

11. อาจารยศ์ศิธิดา   สาหร่ายวงั  กรรมการ 

12. อาจารยน์ารีมา   แสงวมิาน  กรรมการ 

13. อาจารยว์ลรัีตน ์   เลา้อรุณ   กรรมการ 

14. อาจารยอ์รนุช   เอกพงษเ์ผ่า  กรรมการ 

15. อาจารยรุ์จา   สุขพฒัน ์  กรรมการ 

16. อาจารยล์ลนา   ปฐมชยัวฒัน ์  กรรมการ 

17. อาจารยว์รัญญา   ปรีดาธวชั  กรรมการ 

18. อาจารยนุ์พงษ ์   ภูศรี   กรรมการ 

19. อาจารยจ์นัทรา   พรมปาน  กรรมการ 

20. อาจารยเ์นตรนภา   สวยสี   กรรมการ 

21. อาจารยก์สุุมา   พิทกัษว์งศ ์  กรรมการ 

22. อาจารยเ์บญจวรรณ  เปล่งขาํ   กรรมการ 

23. นางสาวฐิติมา   สะอาดชูชม  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

1. อาจารยส์นธยา   โจมกนั   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์าฎนภา   โพธิเรือง  กรรมการ 

3. อาจารยน์เรศ   ชูดวง   กรรมการ 

4. อาจารยพ์งษบ์วร   ประสูตร์แสงจนัทร์ กรรมการ 

5. อาจารยธี์รศกัดิ   ลีละพฒันา  กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.ปิยะพร  ตนัณีกุล   กรรมการ 

7. อาจารยอ์ุมาพร   สิทธิบูรณาญา  กรรมการ 

8. อาจารยฉ์ลองบูรณ์  เพง็ลาํ   กรรมการ 

9. อาจารยธ์ชัริน   บุญฤทธิรุ่งโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

1. อาจารยจิ์รศุภา   ปล่องทอง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศิ์วพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 

3. อาจารยว์รรษมน   เพียรเสมอ  กรรมการ 

4. อาจารยว์ริิยา   วริิยารัมภะ  กรรมการ 

5. อาจารยป์ทิตตา   พูพะเนียด  กรรมการ 

6. อาจารยเ์นตรนภา   วรวงษ ์   กรรมการ 

7. อาจารยมิ์งฟ้า   สุริโยดร   กรรมการ 

8. อาจารยจิ์นตนา   เหลือลน้   กรรมการ 

9. อาจารยเ์ตือนใจ   คดดี   กรรมการ 

10. อาจารยป์รีชา   เสือพิทกัษ ์  กรรมการ 

11. อาจารยธ์งชยั   แซ่เจีย   กรรมการ 

12. อาจารยน์งนุช   ยงัรอด   กรรมการ 

13. อาจารยช์วนพิศ   สิริพนัธนะ  กรรมการและเลขานุการ 
  

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 

1. อาจารยก์ารุณย ์   ด่านประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิลปชยั กงตาล   กรรมการ 

3. อาจารยว์รชิน   มงัคงั   กรรมการ 

4. อาจารยไ์พรัช   ดาํรงกิจถาวร  กรรมการ 

5. อาจารยศ์ราวธุ   ววิรรณ   กรรมการ 

6. อาจารยจ์กัษ ์   จินดาวฒัน ์  กรรมการ 

7. อาจารยส์รายุทธ์   โชติรัตน ์  กรรมการ 

8. อาจารยพ์รรณระพี  บุญเปลยีน  กรรมการ 

9. อาจารยอ์ญัชนา   สุตมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว 

1. อาจารย ์ดร.นิพล   เชือเมืองพาน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยม์สัลนิ   บวับาน   กรรมการ 

3. อาจารยถ์รินนัท ์   ประทุม   กรรมการ 

4. อาจารยอ์ารีรัตน ์   ฟักเยน็   กรรมการ 

5. อาจารยว์งศ์ระวทิย ์  นอ้มนาํทรัพย ์  กรรมการ 

6. อาจารยพิ์มพช์นก   มูลมิตร์   กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

1. อาจารยปิ์ยะวรรณ   ปินแกว้   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพิ์บูลย ์   มงักร                       กรรมการ  

3. อาจารยว์ชัรพล   หงส์ทอง   กรรมการ 

4. อาจารยส์หะ   พุกศิริวงศช์ยั  กรรมการ 

5. อาจารยน์พรัตน ์   กุมภะ   กรรมการ 

6. อาจารยส์มโชค   เนียนไธสงค ์  กรรมการ 

7. อาจารยอ์ลงกรณ์   ศุภเอม   กรรมการ 

8. อาจารยม์นตรา   ตรีชนั   กรรมการ 

9. อาจารย ์ดร.วรัิตน ์  ปินแกว้   กรรมการ 

10. อาจารยเ์ก่งกาจ   ตน้ทองคาํ  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา 

1. อาจารย ์ดร.สุพิชฌาย ์  จินดาวฒันภูมิ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยม์นตรี   ววิาห์สุข   กรรมการ 

3. อาจารยว์รากรณ์   พูลสวสัดิ  กรรมการ 

4. อาจารยญ์าณภทัร   ยอดแกว้   กรรมการ 

5. อาจารยพิ์สิฐ   สุขสกลุ   กรรมการ 

6. อาจารยเ์ศรษฐพงษ ์  ปุจฉาการ  กรรมการ 

7. อาจารยย์ศพงษ ์   วรรชนะ   กรรมการ 

8. อาจารยปั์ญญา   รุ่งเรือง   กรรมการ 

9. อาจารยธิ์ติพงศ ์   มีทอง   กรรมการ 

10. อาจารยว์ลัล ี   นวลหอม  กรรมการ 

11. อาจารยจิ์ตรภณ   สุนทร   กรรมการ 

12. อาจารยก์นกอร   สวา่งศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

1. อาจารยภ์รสรัญ   แก่นทอง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.สมชาย    ลกัขณานุรักษ ์  กรรมการ  

3. อาจารยธ์งชยั        ศรีเมือง   กรรมการ 

4. อาจารยพี์รพฒัน ์   พนัศิริ   กรรมการ 

5. อาจารยศ์านติกร   พินยงค ์   กรรมการ 

6. อาจารยปิ์ยนาถ   อิมดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 



รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป ปการศึกษา 2555 หนา 97 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

1. อาจารยส์าวติรี   ตนสาล ี   ประธานกรรมการ 

2. Ajarn Liu    Fuchao   กรรมการ  

3. Ajarn Li    Xiaoxiao  กรรมการ 

4. Ajarn Yu   Xiaoyan   กรรมการ 

5. Ajarn Yang    Yue   กรรมการ 

6. Ajarn Wang   Guan   กรรมการ 

7. Ajarn Han   Ying   กรรมการ 

8. อาจารยอ์มัพร   วรานนทว์นิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

 กรรมการศูนย์ภาษา 

1. อาจารยอ์รนุช   เอกพงษเ์ผ่า  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลรัตน ์ คีรินทร์   กรรมการ 

3. อาจารยรุ์จา   สุขพฒัน ์  กรรมการ 

4. อาจารยศ์ศิธิดา   สาหร่ายวงั  กรรมการ 

5. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 

6. นางสาววมิล   เงินทิพย ์  กรรมการ 

7. นางสาวสิริพร   พวงสําล ี  กรรมการ 

8. นายสุเมธา   บานพริง   กรรมการ 

9. นางสาวสินีนาถ   พูลเพิมพนัธ์ุ  กรรมการและเลขานุการ 

คณะครุศาสตร์ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. อาจารยช์ยัยุธ   มณีรัตน ์   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยธิ์ติรัตน ์   รุ่งเจริญเกียรติ  กรรมการ 

3. อาจารยพ์นม   จองเฉลิมชยั  กรรมการและเลขานุการ  

องคป์ระกอบที 2  การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยว์รัิติ   เนตรสวา่ง  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์อกชยั   ไวยโสภี   กรรมการ 

3. อาจารยจ์าํรัส   อินทลาภาพร  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสอาด  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์าํนวย   สอิ งทอง   กรรมการ 

3. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 4  การวจิยั 

1. อาจารยรั์ตนวรรณ   ลิมวฒันสมุทร  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์จษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.จิติรัตน ์  แสงเลศิอุทยั  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5  การบริการวชิาการแก่สังคม 

1. อาจารย ์ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์รีภทัร   ผิวพอใช ้  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารยอ์าํนวย   สอิ งทอง    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  กรรมการ 

3. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7  การบริหารและการจดัการ 

1. อาจารยว์ลิาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพิ์ชญาภา   ยืนยาว   กรรมการ 

3. อาจารยอ์รพิณ   พฒันผล   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 8  การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยป์วรา   ชูสงัข ์   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเกษรา   จูทอง   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยป์วณีา   ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอ์าํนวย   สะอิ งทอง  กรรมการ 

3. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

1. อาจารรยธิ์ติรัตน ์   รุ่งเจริญเกียรติ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยด์รุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์รวดี  ศรีเอยีมสะอาด  กรรมการ 

4. อาจารยเ์ทพยพงษ ์  เศษคึมบง  กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 
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 กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา 

1. อาจารยปั์ณรสี   เอียมสอาด  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาติ  นพคุณ   กรรมการ 

3. อาจารยว์นิยั    นุชพิทกัษ ์  กรรมการ 

4. อาจารยชู์ชีพ   คงมีชนม ์  กรรมการ 

5. อาจารยช์ยัยุธ   มณีรัตน ์   กรรมการ 

6. อาจารยย์งยุทธ   ฮิ นเจริญ   กรรมการ 

7. อาจารยอ์าํนวย   สะอิ งทอง  กรรมการ 

8. อาจารยเ์กษม   สุขสมบูรณ์  กรรมการ 

9. อาจารยอ์รรถกร   เวชการ   กรรมการ 

10. อาจารยณ์ฐัวรรธน ์  สถิราววิฒัน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พียงจิต  ด่านประดิษฐ ์  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ริยา  สมประชา  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ฐดาว  พิศาลพงศ ์  กรรมการ 

5. อาจารยป์วรา   ชูสงัข ์   กรรมการ 

6. อาจารยว์ลิาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 

7. อาจารยรั์ตนวรรณ   ลิมวฒันาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

กรรมการระดบัคณะ 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววารีรัตน ์   สามบุญลือ  กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมกาและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 2  การผลิตบณัฑิต 

1. อาจารยว์นัเพญ็   แวววรีคุปต ์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยฐิ์ติวลัย ์  ธรรมไพโรจน ์  กรรมการ 

3. อาจารยศิ์ริพร   ฉายาทบั   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท ์  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัธยาน ์   องัคประเสริฐกลุ  กรรมการ 

3. อาจารยว์ริยา   จนัทร์ขาํ   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 4  การวจิยั 

1. รองศาสตราจารยป์ระไพวรรณ ด่านประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยก์รวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 

3. อาจารยว์ชรีกร   สุวรรณมณี  กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 5  การบริการวชิาการแก่สังคมผูก้าํกบัดูแลและประสานงาน) 

1. อาจารยเ์อมวดี   เกียรติศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยเ์รียม   นมรักษ ์   กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท ์  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัธยาน ์   องัคประเสริฐกลุ  กรรมการ 

3. อาจารยว์ริยา   จนัทร์ขาํ   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 7  การบริหารและการจดัการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววารีรัตน ์   สามบุญลือ  กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 8  การเงินและงบประมาณ 

1. อาจารยว์ไิล   ตาปะสี   ประธานกรรมการ 

2. นางสาววารีรัตน ์   สามบุญลือ  กรรมการ 

3. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องคป์ระกอบที 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. อาจารยว์นัเพญ็   แวววรีคุปต ์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยฐิ์ติวลัย ์  ธรรมไพโรจน ์  กรรมการ 

3. อาจารยศิ์ริพร   ฉายาทบั   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
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องคป์ระกอบที 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท ์  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณ์ฐัธยาน ์   องัคประเสริฐกลุ  กรรมการ 

3. อาจารยว์ริยา   จนัทร์ขาํ   กรรมการ 

4. นางสาวอญัชิสา   แสงรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ผูช่้วยศาสตรจารยพ์จนีย ์  กงตาล   ประธานกรรมการ 

2. นางจรรยา   ร่มเพชร   กรรมการ 

3. อาจารยอ์นญัญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รองศาสตราจารยเ์บญจรัตน ์ สีทองสุก  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยน์ารีรัตน ์   เทียมเมือง  กรรมการ 

3. อาจารยเ์สว ี   เหลือบุญชู  กรรมการ 

4. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบติั  กรรมการ 

5. นายอาํนาจ   ชา้งเขียว   กรรมการ 

6. นางสาวสุรีรัตน ์   คลา้ยสถาพร  กรรมการ 

7. นางสาวสุรีพนัธ์   ผลเจริญ   กรรมการ 

8. นางสาวเรณุกา   ปรีชานุกูล  กรรมการ 

9. นางสาวกิงดาว   ฮวัจนัทร์   กรรการ 

10. นางสาวลดัดา   บุญเปลยีนพล  กรรมการ 

11. นางเอมรัศม ์   เอียมพิทกัษพ์ร  กรรมการ 

12. นายสถาพร   บวัรัตน ์   กรรมการ 

13. นายสุกกิติ   มุสิราช   กรรมการ 

14. นายเทพฤทธิ   ตงัฤทยัวานิชย ์  กรรมการ 

15. นายธนกร   โพธิยาลยั  กรรมการ 

16. นางรัตนาวดี   แพรอตั ์   กรรมการ 

17. นางสมรัก   เปล่งเจริญศิริชยั  กรรมการและเลขานุการ 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. อาจารย ์ดร.สุพจน ์  เฮงพระพรหม  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยแ์พรวพรรณ  ตรีชนั   กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
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4. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย ์  กรรมการ 

5. นางสาววรวรรณ   ตนัสกุล   กรรมการ 

6. นายวริชา   วรัิชกลุ   กรรมการ 

7. นางสาวยุวพรรณ   ผึงทอง   กรรมการ 

8. นางสาววศินี   จินดารัตน ์  กรรมการ 

9. นายประวทิย ์   คนเทียง   กรรมการ 

10. นางสาวหนึงฤทยั   ศรีสวสัดิ   กรรมการ 

11. อาจารยรุ์จิราวดี   ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวนาฎถยา   แดงเยน็   ผูช่้วยเลขานุการ 
 

สํานักงานอธิการบด ี

1. รองศาสตราจารยโ์สรัจน ์  กายบริบูรณ์  ประธานกรรมการ 

2. นางรัตนา   จนัทนากร  กรรมการ 

3. อาจารยชู์ชีพ   คงมีชนม ์  กรรมการ 

4. นางศิริพร   โรจน์พิทกัษก์ุล  กรรมการ 

5. นางวงษเ์ดือน   ก่วยสกลุ   กรรมการ 

6. นางรัตนา   ยงัจิรวฒันชยั  กรรมการ 

7. นางสาวนนันภสั   ประสพสุข  กรรมการ 

8. นางอารีรัตน ์   บุตรแกว้   กรรมการ 

9. นางสาวธนวนัต ์   มนคลาํ   กรรมการ 

10. นายนครชยั   มุสิกุล   กรรมการ 

11. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการ 

12. นางสาวกฤตนนั   สายสวาท  กรรมการ 

13. นางสาวสุวรรณา   บ่อยกระโทก  กรรมการ 

14. นางสาวกญัญา   อินทร์แหยม  กรรมการ 

15. นางสาวศิริกนัยา   ถมทองคาํ  กรรมการ 

16. นางสาวยุวดี   ร่วนลอย   กรรมการ 

17. นางพรทิพา   ดว้งพิบูลย ์  กรรมการ 

18. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

1. อาจารย ์ดร.พชัรศกัดิ  อาลยั   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ์ดร.สุเมธี   วงศ์ศกัดิ   กรรมการ 

3. อาจารยอ์ภินนัท ์    จุ่นกรณ์   กรรมการ 
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4. นางสาวเออืมพร   ศรีสวสัดิ   กรรมการ 

5. นายจิรันดร   บูฮ๊วดใช ้  กรรมการ 

6. นางสาวพิมลวรรณ  แซ่เหลียว  กรรมการ 

7. นางสาวสิริรัตน ์   เหล่าสิม   กรรมการ 

8. นางสาวนิลภวษิย ์   ทบัทอง   กรรมการ 

9. นางสาวนุชจรี   สามงามอินทร์  กรรมการ 

10. นางสาวแสงดาว   นาคปาน   กรรมการ 

11. นายวฑิรูย ์   กล่อกระโทก  กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยใหมี้หนา้ทีดงัต่อไปนี 

1. กาํหนดองคป์ระกอบและตวับ่งชีในการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  ใหส้อดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบและตวับ่งชีในระดบัมหาวทิยาลยั พร้อมกบัจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพ 

2. วางแผนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. กระตุน้ใหมี้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

4. เตรียมเอกสาร และหลกัฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นกัศึกษา เพือรอรับการติดตามและ

ประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอก 

5. ส่งเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน 

6. จดัทาํรายงานและขอ้เสนอแนะวธีิการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เสนอมหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษาละ ๒ ครัง  

7. ปฏิบติัหนา้ทีอืนทีไดรั้บมอบหมายเกียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

   สั ง      ณ      วนัที         28      กุมภาพนัธ์      พ.ศ.      2556 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ) 

รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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