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คํานํา 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ัน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ต้ังแต ปการศึกษา 2549 มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2554 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   
ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  
จัดทําสําหรับการประเมนิคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  2555  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน 8 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   องคประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบ
ที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  และองคประกอบ
ที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินภารกิจ 
ที่ ได รั บมอบหมายจากมหาวิทยาลั ยในการปฏิบั ติ การสอนให แก นั ก ศึกษาของโปรแกรมวิ ชาฯ 
 จํานวน 156 คน แยกเปนนักศึกษาภาคปกติ 142 คน และนักศึกษาภาค กศ.พป. 14 คน โดยมีอาจารยประจํา
โปรแกรมวิชาฯจํานวน 3 ทาน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13) ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม 
 8 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมินภาพรวม 4.18 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.0 
 องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.25  
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 4 
 องคประกอบที่ 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.33 
 องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม  คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.5 
 องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0 
 องคประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.0 
 องคประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0 
 สําหรับจุดเดนของโปรแกรมฯ คือ องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการจัดกิจกรรม
อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอไมวาจะเปนการตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี จัดอบรมคุณธรรม และสนับสนุนใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน เชน วันไหวคร ู
 สวนจุดดอยที่ควรปรับปรุง คือ องคประกอบที่ 4 การวิจัย โปรแกรมฯมีการทําวิจัย แตจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยไมบรรลเุปาหมาย และองคประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  ซึง่โปรแกรมวิชาฯ 
 ไมมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 
 แนวทางการพฒันาเพือ่ใหเกิดสมัฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองที่ดีน้ันตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการบรหิารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) คือ 

1.  โปรแกรมวิชาฯ ควรสงเสรมิใหคณาจารยทํางานวิจัยเพิ่มข้ึน 

2. โปรแกรมวิชาฯ ควรสงเสริมเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

สถาบัน 



สวนท่ี 1   
ขอมูลเบ้ืองตนของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครู
สามารถเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ  นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาคร ู
 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอต้ังในป 2528  โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ โดยมีภาควิชา
บริหารธุรกิจและสหกรณเปนภาควิชาหน่ึง  ตอมาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏป พ.ศ. 2542              
ไดกําหนดใหเปลี่ยนสวนราชการในคณะวิชา  จึงมีการแบงสวนงานที่ทําหนาที่ดูแลนักศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ  
เปนคณะกรรมการโปรแกรมวิชาแทนการดําเนินงานในรูปภาควิชาเดิม  ดังน้ันภาควิชาบริหารธุรกิจและ
สหกรณ  จึงไดเปลี่ยนแปลงเปนโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 
 ในระยะน้ัน โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป  ไดขออนุญาตเปดสอนนักศึกษาแขนง การ
บริหารทรัพยากรมนุษยเปนรุนแรก ในปการศึกษา 2542 โดยทําการเปดสอน ณ ศูนยการศึกษาออมนอย 
จํานวน 1 หมูเรียน  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 71 คน  ในปการศึกษาตอมา  ไดเปดรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาน้ีปการศึกษาละ 1 หรือ 2 หมูเรียนมาโดยตลอด 
 ในป พ.ศ. 2543 ทางโปรแกรมวิชาไดขอเสนอเปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) เพื่อรองรับการเปดรับนักศึกษาภาคปกติ  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป  และในปการศึกษาน้ี คณาจารยผูรับผิดชอบไดขอแตงต้ังคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เปนการเฉพาะ  แยกออกมาจากโปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไปเดิม 

ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากข้ึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 
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2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงค   
      2.1 ปรัชญา 
  มุงผลิตบัณฑิตใหมีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
        
      2.2 วิสัยทัศน 
 มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม   เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ชุมชนอยางย่ังยืน    
 
      2.3 พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 2.  วิจัยและพัฒนาศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 3.  บริการวิชาการดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแกชุมชน 
 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
 
      2.4 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานการบริหารทรพัยากรมนุษยที่ตอบสนองตอ 

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสาร 
 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษทางบุคลิกภาพ คือ มีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน  และสามารถ
ทํางานรวมกบัผูอื่นได 
 4.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  
มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
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3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 

 
 
 ในสวนของการบริหารงานมีการกําหนดความรับผิดชอบ ดังน้ี 
 1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ดูแลรับผิดชอบงานดานแผนงานและนโยบาย หลักสูตร การพัฒนา
โปรแกรมวิชา  งบประมาณ  งานประกันคุณภาพ  และงานบริหารทั่วไปตามตําแหนงประธานโปรแกรมวิชา 
 2. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีช้ัน ดูแลงานดานการพัฒนานักศึกษา  งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และงาน
ประชาสัมพันธ 
 3. อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู ดูแลรับผิดชอบงานดานงานประกันคุณภาพ (โดยประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ) สวัสดิการ และการบริการวิชาการแกชุมชน   
 4. อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินดี  ดูแลรับผิดชอบงานดานการวิจัย งานพัสดุและครุภัณฑ งานประกัน
คุณภาพ  และงานทั่วไปของตําแหนงเลขานุการโปรแกรมวิชา 
 
4.  รายนามคณะผูบริหาร 
 1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน ประธานโปรแกรมวิชาฯ 
 2. อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 3. อาจารยจุฑามาส ศรีชมพ ู กรรมการ 
 4. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ  
 
5.  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  มีหลักสูตรการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ  
ดังน้ี 
 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4  ป 
 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 2  ป (ตอเน่ือง) 
 
 
 
 
 

ประธานโปรแกรมวชิา 
(ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น) 

กรรมการ 
(อาจารยแ์พรวพรรณ  ตรีชนั) 

กรรมการ 
(อาจารยจุ์ฑามาส ศรีชมภู) 

 

กรรมการและเลขานุการ 
       (อาจารยจ์นัจิราภรณ์ ปานยินดี) 
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6. จํานวนบุคลากร 
           จํานวนบุคลากรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ปการศึกษา 2555 
มีจํานวน 3.5 คน จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงาน
อาจารย พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 

 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 
ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรอืนสายวิชาการ 2 57.14 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1.5 42.86 

รวม 3.5 100 
         
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาตอ รวม

ท้ังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ    - 3.5 3.5 - - - - - - 3.5 

สายสนับสนุน    - 0 0 - - - - - - 0 

รวม    - 3.5 3.5 - - - - - - 3.5 

 
       ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 2.5 71.43 
ผูชวยศาสตราจารย 1 28.57 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 3.5 100 
 
7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ปการศึกษา 
2555 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 142 91.03 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 14 8.97 
             รวม                                             156 100 
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาค กศ.พป. 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี รวม อนุปริญญา ปริญญาตร ี รวม 

2 ป 4 ป 5 ป 2 ป 4 ป 5 ป 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

  142     0   

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปท่ี 1    ชั้นปท่ี 2    ชั้นปท่ี 3    ชั้นปท่ี 4    รวม 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 42 36 30 34 142 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 0 0 0 14 14 
               รวม 42 36 30 48 156 
 
8. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  ประจําป 2555 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีใชไป 

งบประมาณ 
ท่ีเหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ท่ีใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 54,701 49,479 5,222 90.45 
                   รวม 54,701 49,479 5,222 90.45 
 
9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา            
             โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) ที่จัดทําข้ึนเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกจิหลัก และโครงการ
ในภาพรวมของโปรแกรมวิชาฯ โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality 
Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้งโปรแกรมวิชาฯ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือเรียกวา  สมศ.  
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         กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)  ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา ฯ  และกําหนดความรับผิดชอบในระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร 
           2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
           4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากรของโปรแกรมวิชา ฯ  มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
         5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)   
 1. เรงรัดใหมกีารพฒันาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สงเสรมิใหมกีารประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
          3. เรงรัดใหมกีารพฒันาความรวมมอืระหวางโปรแกรมวิชา ฯ กับบุคคล / องคกร 
        4. สงเสรมิใหมกีารนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
โปรแกรมวิชา ฯ   เผยแพรตอสงัคมภายนอก       
 
         กรรมการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
        1.  ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน กรรมการ 
 3.  อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู กรรมการ 
 3.  อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี     กรรมการและเลขานุการ  
 หนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ และรายงานการประเมินตนเอง
ทุกปการศึกษา 
 
10.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกจิ (การบริหารทรพัยากรมนุษย) ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญา
ของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชาการ
บรหิารธุรกจิ (การบริหารทรพัยากรมนุษย)  จึงกําหนดคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
 1. ดานภูมิรู หมายถึง มีความรู มีทักษะ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย มีทักษะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2. ดานภูมิธรรม หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความซื่อสัตย และ
ยุติธรรม 
  3. ดานภูมิฐาน หมายถึง การมีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอกและภายใน ไดแก การแตงกายที่เหมาะสม 
มีมารยาท ทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ มีภาวะผูนํา มีเจตคติที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับสภาวการณตาง ๆ ไดดี
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11.  อาคารสถานท่ี 
      หอง 201 อาคารโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ 
 สถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     85  หมู  3  ถนนมาลัยแมน   ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหสั 73000 
 
12.  องคประกอบคุณภาพ 
 โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 8 องคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 
13.  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
 
องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในปการศึกษา 2554 
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต 

จุดออน 
1. ควรทําวิจัยที่เกี่ยวของเช่ือมโยงกับการ
ผลิตบัณฑิต 
2. ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรทํา
ตําแหนงทางวิชาการ 

1. โปรแกรมวิชาฯจัดทําวิจัยเรื่อง 
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และคุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
2. โปรแกรมวิชาฯสงเสริมใหบุคลากร 
ทําตําแหนงทางวิชาการ เชน ใหอาจารย
ทําเอกสารประกอบการสอน 

องคประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพฒันา
นักศึกษา 

จุดออน 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
2. ควรมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 

1. โปรแกรมวิชาฯและโปรแกรมวิชา 
การจัดการทั่วไปรวมกันจัดโครงการ
อบรมความรูดานระบบงานประกัน
คุณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า แล ะ น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3 ดี (3 D) ใหแกนักศึกษา
ทั้ง  2 โปรแกรม ซึ่ งเปนการสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน 
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องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2554 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 4   
การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรที่มีอยูมีความสามารถและ
แ ส ด ง ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ดี เ ย่ี ย ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมรายละเอียดอยูใน
เกณฑที่ดี 
จุดออน 
1. มีบุคลากรนอยมาก ทําใหภาระงาน
ดานการสอนมาก ทําใหมีงานวิจัยออกมานอย 

1. โปรแกรมวิชาฯมีอาจารยใหมเพิ่มมา 
1 คน 

องคประกอบที่ 5    
การบริการวิชาการแก
สังคม 

จุดออน 
1. ควรมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยที่เปนรูปธรรมมีรายวิชา
ที่ชัดเจน กิจกรรมที่ชัดเจน 

1. โปรแกรมวิชาฯและโปรแกรมวิชา 
การจัดการระหวางประเทศรวมกันจัด
โครงการบริการวิชาการ ไดแก โครงการ
อบรมใหความรูการเขาสูประชาคม
อาเซียนแกนักเรียนโรงเรียนบานไผหลวง 
และโรงเรียนสายธรรมจันทร  และ 
ไดนํามาบูรณาการกับวิชาการพัฒนา
บุคคลและการฝกอบรม 

องคประกอบที่ 6  
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จุดออน 
1. การประเมินคือการประเมินผลสําเร็จ
จากการบูรณาการงาน มิใชการประเมิน
เพียงแคผลการดําเนินงานของกิจกรรม
หรือโครงการ 

1. โปรแกรมวิชาฯประเมินผลสําเร็จจาก
การบูรณาการงาน โดยการสัมภาษณ
นักศึกษาจากโครงการบําเพ็ญประโยชน
เพื่อสังคมพบวาโครงการชวยฝกให
นักศึกษามีการวางแผน ลงมือทํา ประเมิน 
และปรับปรุง  

องคประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

จุดออน 
1. โปรแกรมวิชาฯควรมีระบบสารสนเทศ
ที่ใหขอมลูทีส่นับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบ 

1. โปรแกรมวิชาฯมีระบบสานสนเทศ 
ที่ ใหข อมู ลที่ ส นับส นุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดเก็บ
ขอมูลและประชาสัมพันธขอมูลผาน
ระบบเครือขายสังคมออนไลน 

องคประกอบที่ 10 
นโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” 

จุดออน 
1. โปรแกรมวิชาฯมีการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี แตยังไมมีการดําเนินกจิกรรมใหกับ
นักศึกษาและอาจารยบุคลากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ 

1. โปรแกรมวิชาฯจัดกิจกรรมที่สงเสริม
นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3ดี (3D)” 
ใหกับนักศึกษาและอาจารย 
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สวนท่ี 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยองคประกอบคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 7 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี  และ
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบงช้ี  รวมทั้งหมด 16 ตัวบงช้ี  
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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ตัวบงชี้ท่ี 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน 
เกณฑมาตรฐาน :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ

สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน 
และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกบัจดุเนนของกลุมสถาบนั 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2 5 5 1  - 2 5 6 5 )  แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)   

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ และ
มหาวิทยาลัย โดยจัดแผนยุทธศาสตรโปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) พ.ศ. 2553-2556 ซึ่งไดมีการทบทวน
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 และใน
วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2556  (1.1.1.1) 

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนยุทธศาสตร โดยประชุม
คณาจารยในโปรแกรมวิชาฯ (1.1.2.1) และ
จัดพิมพไวในคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ 
(1.1.2.2) เพื่อเผยแพรใหคณาจารย นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปไดทราบ  

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

มี ก ร ะ บ วนก าร แป ล ง แผ นกล ยุ ท ธ เ ป น
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําป (1.1.3.1) 

4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานเสนอ
คณะและแตละโครงการ/กิจกรรมมีการ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานโดยจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการประจําป (1.1.4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 

พันธกิจ 
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ครบ 4 พันธกิจ  ไดแก 
1)  ดานการเรียนการสอน คณาจารยทุกคนใน
โปรแกรมวิชาฯมีภาระงานสอนตามตารางสอน
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให และคณาจารยแตละ
คนตองทําแผนการสอนทุกรายวิชา (1.1.5.1)  
2) ดานการวิจัย  โปรแกรมวิชาฯ เปดโอกาสให
คณาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ทําวิจัย  (1.1.5.2)  
3) ดานบริการวิชาการแกสังคม โปรแกรมวิชาฯ
จัดโครงการอบรมใหความรูการเขาสูประชาคม
อาเซียนแกนักเรียนโรงเรียนบานไผหลวง และ
โรง เรี ยนสายธรรมจันทร  ( 1.1.5.3)  และ
โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยระยะสั้น
ในแหลงเรียนรูองคการบริหารสวนตําบลทุง
ขวาง อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม (1.1.5.4) 
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาฯ
จัดโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหนักศึกษาได เขารวม เชน โครงการ
ปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และนันทนาการ 
(1.1.5.5) โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM 
สัมพันธ (1.1.5.6)  

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบง ช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
โดยจัดประชุมอาจารย  (1.1.6.1) และรายงาน
สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 
(1.1.6.2) 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา โดยมีรายงานสรุปผลการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจําป (1.1.7.1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ของสภาสถาบัน ไปปรับปรุ ง แผนกล ยุทธ และ
แผนปฏิบัติการประจําป 

- 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 4 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
มีการกําหนดปรัชญา  มีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัความสําเร็จของการ
ดํ า เ นิ น ง า นแล ะมี ถ า ยทอดแผ น กล ยุท ธ ไ ป สู
ผูปฏิบัติงานในโปรแกรมวิชาฯ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ควรมีการนําผลการพิจารณา ขอ คิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การบรหิารทรัพยากร

มนุษย) พ.ศ. 2553-2556 
โปรแกรมวิชาฯ 

 
1.1.2.1 รายงานการประชุมประชุมครัง้ที่ 2/2555 
1.1.2.2 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากร

มนุษย) ปการศึกษา 2555   
1.1.3.1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 
1.1.4.1 แผนปฏิบัติการประจําป 
1.1.5.1 มคอ.3 
1.1.5.2 โครงการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค 
1.1.5.3 โครงการอบรมใหความรูการเขาสูประชาคมอาเซียนแกนักเรยีนโรงเรียน

บานไผหลวง และโรงเรียนสายธรรมจันทร 
1.1.5.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยระยะสั้นในแหลงเรียนรูองคการ

บรหิารสวนตําบลทุงขวาง อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 

1.1.5.5 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ  
1.1.5.6 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ  
1.1.6.1 รายงานการประชุมครัง้ที่ 4/2555  และครั้งที่ 1/2556  
1.1.6.2 รายงานสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป  
1.1.7.1 รายงานสรปุผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการเปดและ
ปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2.1.1.1)  

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กํ าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ป ฏิบั ติ ที่ กํ า หนด โดยคณะกรร มกา รกา ร
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
(2.1.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลกัสตูรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย  
        (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555  
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 

มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร
ใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) คณะวิทยาการจัดการ และมีการประชุม
คณะกรรมการฯ (2.1.3.1) เชิญผูทรงคุณวุฒิ
และบุคคลภายนอกมาวิพากษหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนเปดหลักสูตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท ี  การผลิตบัณฑติ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ

ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาทีก่ําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 
3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การประเมินหลกัสตูรทกุหลกัสตูรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
โดยมี คํ าสั่ งแต ง ต้ั งคณะกรรมการพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) คณะวิทยาการ
จัดการ (2.1.4.1) 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลกัสตูรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ี
และทุกหลักสูตร  

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัว
บงช้ีและทุกหลักสูตร (2.1.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

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

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
มี ร ะบ บ แล ะกล ไกก า ร เ ป ด แล ะป ดห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
รวมทั้งมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
จะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
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จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

2.1.1.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปรญิญา และปรญิญาตรี พ.ศ. 
2548 

คณะวิทยาการจัดการ
และโปรแกรมวิชาฯ 

2.1.2.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปรญิญา และปรญิญาตรี พ.ศ. 
2548 

2.1.3.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.4.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.1 คําสั่งแตงต้ังกรรมการจัดทําหลักสูตรบรหิารธุรกจิ (หลักสูตรปรับปรงุ 
2554) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
ประเภทของตัวบงชี้   :  กระบวนการ   
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี :  ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน 
เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการประชุมอาจารย 
(2.6.1.1) และจัดทํามคอ.3 (2.6.1.2) 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาก อนการ เป ดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยจัดทํา 
มคอ.3 (2.6.2.1)  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรยีนรูจากการปฏิบัติทัง้ใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

หลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย โดยจัดทํามคอ.3 (2.6.3.1) และตัวอยาง
รายงานวิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากร
มนุษย (2.6.3.2) 

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนโดย
ใหหน วยง านที่ นัก ศึกษาไปฝก งาน เ ขียน
ขอเสนอแนะแกหลักสูตร (2.6.4.1)  โครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (2.6.42) และ
เ ชิญผู ที่ มี ป ระสบการณมาเป น วิทยากร
โครงการ เชน โครงการอบรมการนําเทคโนโลยี
มาใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อ
งานการบริหารทรัพยากรมนุษย (2.6.4.3) 

5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  

มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยนําผลการวิจัยมาสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐาน คือ รายงาน
วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (2.6.5.1) 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 (2.6.6.1) 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

- 

 
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 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 4 คะแนน  บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและยังมีการ
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  โดยการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบั ติทั้ งในและนอกหอง เรียน 
ตลอดจนทั้งมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 
หลังจากน้ันไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  มี สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา และนําผล 
การประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอน กลยุทธการสอนใหดีย่ิงข้ึน 

 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

2.6.1.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 และครัง้ที่ 3/2555 โปรแกรมวิชาฯ 
2.6.1.2 มคอ. 3 
2.6.2.1 มคอ.3 
2.6.3.1 มคอ.3 
2.6.3.2 ตัวอยางรายงานวิชาการวิจัยการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
2.6.4.1 สรปุผลขอเสนอแนะจากหนวยงาน 
2.6.4.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
2.6.4.3 หนังสอืเชิญเปนวิทยากรโครงการอบรมการนําเทคโนโลยีมาใชในการพฒันา

ทักษะภาษาองักฤษ เพื่องานการบรหิารทรพัยากรมนุษย 
2.6.5.1 รายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค 
2.6.6.1 แบบประเมินผลการเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.) 

ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   :      
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร โดยจัดทําโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและคุณ
ลักษะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาฯ 
(2.7.1.1) 

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน 
ที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของ
ผู ใ ช บัณฑิ ต  โดยมีหลั กฐาน คือ  มคอ . 3 
(2.7.2.1) 

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ งดาน
บุ คล าก ร  เ ทคโน โ ล ยี ส าร ส นเ ทศ แล ะ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป (2.7.3.1) และระบบเครือขายสังคม
ออนไลนของโปรแกรมวิชาฯ (2.7.3.2) 

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมให นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

- 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดทําเปนแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบั ติการประจําป 
(2.7.5.1) และสงเสริมให นักศึกษาเขารวม
กิจกรรม  
1) โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (2.7.5.2) 
2) โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ  
(2.7.5.3)  
3) โครงการบําเพญ็ประโยชนเพื่อสังคม (2.7.5.4) 

  
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 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
จัดโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
คุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ควรจัดทําระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
2.7.1.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและคุณลักษะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การบรหิารทรพัยากรมนุษย) 
โปรแกรมวิชาฯ 

2.7.2.1 มคอ.3 
2.7.3.1 แผนปฏิบัติการประจําป 
2.7.3.2 ระบบเครอืขายสังคมออนไลนของโปรแกรมวิชาฯ 
2.7.5.1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 
2.7.5.2 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ 
2.7.5.3 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ 
2.7.5.4 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8       :     ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ

นักศึกษา (สกอ.) 
ประเภทของตัวบงชี้   :       ผลผลิต  
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน 
เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการสงเสรมิไวเปนลายลักษณอกัษร 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการกําหนดพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 
ที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรใน
คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ปการศึกษา 
2555  (2.8.1.1) 

2 มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงทัง้สถาบัน 

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง 
โดยจัดทําคูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ปการศึกษา 2555 (2.8.2.1)  และสมุดบันทึก
การฝกงานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) (2.8.2.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก 
1) โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (2.8.3.1) 
2) โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ  
(2.8.3.2) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบง ช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

มีการประเมินผลโครงการ โดยจัดทําเปนสรุป
โครงการ ไดแก 
1) โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (2.8.4.1) 
2) โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ   
(2.8.4.2) 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

- 

 
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 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
และเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ ทั้งในปรัชญาของ
โปรแกรมวิชาฯ โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี
และเปาหมายที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยอง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับชาติ 
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จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

2.8.1.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากร
มนุษย) ปการศึกษา 2555   

โปรแกรมวิชาฯ 

2.8.2.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากร
มนุษย) ปการศึกษา 2555   

2.8.2.2 สมุดบันทึกการฝกงานโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) 

2.8.3.1 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ   
2.8.3.2 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ 
2.8.4.1 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ   
2.8.4.2 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1    : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน 
เกณฑมาตรฐาน   :       
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โดยแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหมีการโฮมรูม
แกนักศึกษา (3.1.1.1) และจัดโครงการที่แนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ไดแก 
1) โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (3.1.1.2) 
2) โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ  (3.1.1.3) 

องค์ประกอบท ี   กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษา  
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาทางหนาเว็บไซตของคณะ และ
เครือขายสังคมออนไลน (3.1.2.1) 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ไดแก 
1) โครงการศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากร
มนุษย (3.1.3.1) 
2) โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ และ
นิเทศนักศึกษา (3.1.3.2) 
3) โครงการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับอาเซียน
จากพี่สูนอง (3.1.3.3) 

4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษย
เกา  

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอศิษย เกา โดยมีหนาเ ว็บไซตคณะและ
เครือขายสังคมออนไลน (3.1.4.1) 

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณให
ศิษยเกา 

- 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 
ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใน
ขอ 1 - 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  โดยโปรแกรมวิชาฯ จัดทําการประเมิน
คุณภาพของระบบและกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสาร ประจําป
การศึกษา 2555 (3.1.6.1) 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใช
เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
โดยมีหลักฐาน คือ รายงานการประชุม 
(3.1.7.1) 

 
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 6 ขอ 4 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลข าวสารที่ เปน
ประโยชนตอศิษยเกา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ควรมีการจัดบริการขอมลูขาวสารหลากหลายชองทาง 
เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (email) ถึงศิษยเกา 
รวมทั้งจัดกิจกรรมใหศิษยเกาไดเขารวมอบรมหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

3.1.1.1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาและตัวอยางเอกสารโฮมรูม โปรแกรมวิชาฯ 
3.1.1.2 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ  
3.1.1.3 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ   
3.1.2.1 หนาเว็บไซตของคณะและเครือขายสงัคมออนไลน 
3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานการบริหารทรพัยากรมนุษย 
3.1.3.2 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ และนิเทศนักศึกษา 
3.1.3.3 โครงการเพิม่พูนความรูเกี่ยวกับอาเซียนจากพีสู่นอง 
3.1.4.1 หนาเว็บไซตคณะและเครอืขายสังคมออนไลน 
3.1.6.1 การประเมินคุณภาพของระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิาร 

ดานขอมลูขาวสารประจําปการศึกษา 2555 
3.1.7.1 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2556 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2    : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยแพรวพรรณ ตรีช้ัน 
เกณฑมาตรฐาน   :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ) มีการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการ
เ รี ย น รู ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน คือ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบและดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (3.2.1.1) และคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชา 
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
(3.2.1.2) 

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการ ศึกษาแก นัก ศึกษา  โดยจั ด
โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและนโยบายสถานศึกษา 3ดี 
(3 D) (3.2.2.1) และใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพระดับโปรแกรม โดยมี
หลักฐาน คือ รายงานการประชุม (3.2.2.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน

คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี  และอย า งน อ ย  2 ป ระ เ ภทสํ าห รับ ระ ดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค เชน โครงการเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับอาเซียนจากพี่สูนอง (3.2.3.1) 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ เชน 
โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (3.2.3.2) 
- กิ จกรรมบํ า เพ็ญประ โยชนห รื อ รั กษา
สิ่งแวดลอม เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน
เพื่อสังคม (3.2.3.3) 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
เชน โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม 
และนันทนาการ (3.2.3.2) โครงการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสังคม (3.2.3.3) 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน 
โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (3.2.3.2) โครงการปจฉิมนิเทศ
และ HRM สัมพันธ (3.2.3.4) 

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 
 

- 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมี
หลักฐาน คือ สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติ
การประจําป (3.2.5.1) 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
โดยมีหลักฐาน คือ รายงานการประชุม 
(3.3.61) 

 
เกณฑการประเมิน   :  
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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 5 ขอ 4 คะแนน  บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
สามารถใหนักศึกษานําความรูประกันคุณภาพมา
ปฏิบัติกิจกรรมเอง ไดครบทั้ง 5 ดาน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
สงเสริมใหนักศึกษานําความรูประกันคุณภาพมา
ปฏิบัติกิจกรรมใหครบทั้ง 5 ดาน 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

3.2.1.1 แผนปฏิบัติการประจําป โปรแกรมวิชาฯ 
3.2.1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ  

(การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
3.2.2.1 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
3.2.2.2 รายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2555 
3.2.3.1 โครงการเพิม่พูนความรูเกี่ยวกับอาเซียนจากพีสู่นอง 
3.2.3.2 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ 
3.2.3.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 
3.2.3.4 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM 
3.2.5.1 สรปุผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 
3.2.6.1 รายงานการประชุมครัง้ที ่1/2556 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อใหบรรลเุปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยอาศัยระบบ
ของคณะ และมหาวิทยาลัย หลักฐาน คือ คูมือ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (4.1.1.1) 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
กับการจัดการเรียนการสอน 

คณาจารยนํางานวิจัยมาใชในการบูรณาการ 
การเรียนการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษา
ทํางานวิจัยในรายวิชาการวิจัยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (4.1.2.1) และมีสวนรวมใน
งานวิจัยของอาจารย (4.1.2.2) 

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  

สงคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
รวมกับมหาวิทยาลัย โดยมีคําสั่งการวิจัยทองถ่ิน 
(4.1.3.1)และคูมื อปฐมนิเทศนัก วิจั ยของ
มหาวิทยาลัย (4.1.3.2) 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

คณาจารยสามารถขอรับการจัดสรรทุนวิจัย 
จากมหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐาน คือ งบประมาณ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และคุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค (4.1.4.1) 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี                                                                              
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                                        
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
โ ด ย อ า ศั ย สิ่ ง ส นั บ ส นุ น จ า ก ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐาน ไดแก ภาพถาย
หองปฏิบัติการวิจัย ภาพถายหองสมุด มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพถายการจัด
ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย (4.1.5.1) 

องค์ประกอบท ี   การวจิยั 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 

และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  
- 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

- 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจยัหรอืงานสรางสรรค
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรอืจากสภาพปญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ
สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทอง ถ่ินและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีหลักฐาน 
ไดแก 
1) คูมือระบบบริหารจัดการงานวิจัย (4.1.8.1) 
2) กรอบกระบวนการวิจัยชุมชนสู ตําบล 
สุขภาวะ (4.1.8.2)  
3) ผลการดําเนินงานโครงการนครปฐม 
นคร แห ง ค ว ามผ าสุ กทุ ก ชุ ม ชนท อ ง ถ่ิ น 
ศักยภาพและทุน: สูการอภิวัฒน 20 ตําบล 
(4.1.8.3) 

 
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 
- - 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ไมสามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย ใหกับ
คณาจารย 

มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ใหกับโปรแกรมวิชาฯ 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

4.1.1.1 คูมือระบบบรหิารจัดการงานวิจัย โปรแกรมวิชาฯ 
4.1.2.1 มคอ.3 รายวิชาการวิจัยการบรหิารทรพัยากรมนุษย 
4.1.2.2 รายช่ือผูชวยวิจัยโครงการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

และคุณลักษะบัณฑิตที่พงึประสงค 
4.1.3.1 คําสั่งการวิจัยทองถ่ิน 
4.1.3.2 คูมือปฐมนิเทศนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4.1.4.1 งบประมาณโครงการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตและคุณลักษะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 
4.1.5.1 สิ่งสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัย ไดแก ภาพถายหองปฏิบัติการ

วิจัย ภาพถายหองสมุด มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพถายการ
จัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4.1.8.1 คูมือระบบบรหิารจัดการงานวิจัย 

4.1.82 กรอบกระบวนการวิจัยชุมชนสูตําบลสุขภาวะ   
4.1.8.3 ผลการดําเนินงานโครงการนครปฐม นครแหงความผาสกุทุกชุมชน

ทองถ่ิน ศักยภาพและทุน: สูการอภิวัฒน 20 ตําบล 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยใชระบบและกลไกของ
คณะและมหาวิทยาลัย หลักฐาน คือ คูมือ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (4.2.1.1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ

สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่ อ ให เปนองคความรูที่คนทั่ วไปเขาใจได  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบ 
ที่กําหนดโดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีหลักฐาน คือ คูมือ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (4.2.2.1) 

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ  

มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยมีหลักฐาน 
คื อ  ก า ร นํ า เ ส น อ บ ท คว ามก า ร ศึ กษ า
คุณลั กษณ ะบัณฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค ขอ ง
โปรแกรมวิชาฯ ในการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 4 ใน
วันที่ 13 ก.ค. 2555 (4.2.3.1)  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

มีการนําผลงานงานวิจัย และมีการรับรองการ
ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน โดยโปรแกรมวิ ชาฯจัดทําวิจัยเรื่อง
ปจจัยในการสอนที่สมัพันธกับการเรยีนรูอยาง
มีความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และมีเอกสารรับรองการนําไปใช
ประโยชนจากสํานักงานสงเสริมวิชาการฯ 
(4.2.4.1) 

5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยมหีลักฐาน คือ คูมือระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย (4.2.5.1)  และรายงานวิจัยเรื่อง
ปจจัยในการสอนที่สัมพันธกับการเรียนรู 
อยางมีความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (4.1.5.2) 

 
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 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
อาศัยระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย และคณะ
วิทยาการจัดการ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ตองดําเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการ
จัดการอยางตอเน่ือง 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

4.2.1.1 คูมือระบบบรหิารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
และโปรแกรมวิชาฯ 4.2.2.1 คูมือระบบบรหิารจัดการงานวิจัย 

4.2.3.1 การนําเสนอบทความการศึกษาคุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงคของ
โปรแกรมวิชาฯ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 13 ก.ค. 2555 

4.2.4.1 เอกสารรับรองการนําไปใชประโยชนจากสํานักงานสงเสรมิวิชาการฯ  
4.2.5.1 คูมือระบบบรหิารจัดการงานวิจัย  
4.2.5.2 รายงานวิจัยเรื่องปจจัยในการสอนทีส่ัมพันธกบัการเรียนรูอยางมีความสุข

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3    :    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 
นักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ……………………………………………………………………… 
 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได  =   
 
 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบนั  
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในภายนอก 20,000 บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 0 บาท 
รวมจํานวนเงินสนับสนุนทั้งหมดภายนอก 20,000 บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 3.5 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 5,714 บาท  
คะแนนที่ได 1.14 คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

15,000  บาท 5,714 บาท 1.14 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

คณาจารยในโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย )  มีการทําวิจัย แตจํ านวนเงิ น
สนับสนุนงานวิจัยไมบรรลุเปาหมาย 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
สนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง 
 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

4.3.1.1 งบประมาณโครงการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต โปรแกรมวิชาฯ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1   : ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู 
เกณฑมาตรฐาน  :  
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย)  มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําเปนแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ( 5.1.1.1)  แ ล ะ กํ า ห น ด
ผูรับผิดชอบ โดยมีหลักฐาน คือ รายงานการ
ประชุม (5.1.1.2) 

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน โดยมีหลักฐานคือ 
เอกสารรับรองการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน (5.1.2.1) และ
ตัวอยางรายงานของนักศึกษา(5.1.2.2) 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
วิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย โดยจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรการนวดแผนไทยระยะสั้นในแหลง
เรียนรู องคการบริหารสวนตําบลทุงขวาง 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยูใน
การวิจัยชุมชนในโครงการนครปฐม นครแหง
ความผาสุกทุกชุมชนทองถ่ิน  (5.1.3.1) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยมีหลักฐาน 
ไดแก 
1) เอกสารรับรองการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน (5.1.4.1)  
2) ตัวอยางรายงานของนักศึกษา (5.1.4.2)  
3) การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการ
นวดแผนไทยระยะสั้ น ในแหล ง เ รี ยน รู 
(5.1.4.3) 
4) รายงานการประชุม (5.1.4.4) 

องค์ประกอบท ี   การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยจัดประชุมอาจารย
และนักศึกษา (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 
โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
และดําเนินการตามระบบ 

โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
ควรรกัษาการดําเนินงานบริการวิชาการแบบน้ีไวและ
สรางความรวมมือกับโปรแกรมวิชาอื่นเพื่อจัดการ
บรกิารวิชาการตอไป 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตร โปรแกรมวิชาฯ 
5.1.1.2 รายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2555 
5.1.2.1 เอกสารรับรองการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
5.1.2.2 ตัวอยางรายงานของนักศึกษาโครงการอบรม เปดประตูความรูสู AEC 

และโครงการอบรมกลุมอาชีพนารูสูประตูอาเซียน 
5.1.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดแผนไทยระยะสั้นในแหลงเรียนรู 

องคการบรหิารสวนตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม : 
โครงการนครปฐม นครแหงความผาสุกทกุชุมชนทองถ่ิน   

5.1.4.1 เอกสารรับรองการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
5.1.4.2 ตัวอยางรายงานของนักศึกษาโครงการอบรม เปดประตูความรูสู AEC 

และโครงการอบรมกลุมอาชีพนารูสูประตูอาเซียน 
5.1.4.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดแผนไทยระยะสั้นในแหลงเรียนรู 

องคการบรหิารสวนตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม : 
โครงการนครปฐม นครแหงความผาสุกทกุชุมชนทองถ่ิน 

5.1.4.4 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2556 
5.1.5.1 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2556 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู 
เกณฑมาตรฐาน : 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการสํารวจความตองการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน ไดแก แบบ
สํารวจโครงการอบรมใหความรูการเขาสู
อาเซียนแกนักเรียนโรงเรียนบานไผหลวงและ
นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร (5.2.1.1)  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู

และเสริ มสร างความเขมแ ข็งของ ชุมชน หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ โดยไดรับความรวมมือจากโรงเรียน
บานไผหลวงและโรงเรียนสายธรรมจันทร
(5.2.2.1) และไดรับความรวมมือจากองคการ
บริหารสวนตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม (5.2.1.2) 

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม โดยมีคําสั่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลโครงการ (5.2.3.1) 
และจัดทําสรุปโครงการบริการ วิชาการ 
(5.2.3.2) (5.2.3.3) 

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ โดยจัดประชุมอาจารยและ
นักศึกษา (5.2.4.1) 

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

- 

 
 
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 ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

- - 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากร
มนุษย) ไมมีการพฒันาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากร
มนุษย) ควรศึกษาแนวทางการพฒันาความรูที่ไดจาก
การใหบริการทางวิชาการของหนวยงานอื่น เพือ่เปน
กรณีตัวอยาง 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

5.2.1.1 แบบสํารวจโครงการอบรมใหความรูการเขาสูอาเซียนแกนักเรียนโรงเรียน
บานไผหลวงและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร 

โปรแกรมวิชาฯ 
 

5.2.2.1 โครงการอบรมใหความรูการเขาสูอาเซียนแกนักเรียนโรงเรียนบานไผ
หลวงและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร 

5.2.2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดแผนไทยระยะสั้นในแหลงเรียนรู 
องคการบรหิารสวนตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม : 
โครงการนครปฐม นครแหงความผาสุกทกุชุมชนทองถ่ิน   

5.2.3.1 คําสั่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
5.2.3.2 โครงการอบรมใหความรูการเขาสูอาเซียนแกนักเรียนโรงเรียนบานไผ

หลวงและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร 
5.2.3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดแผนไทยระยะสั้นในแหลงเรียนรู 

องคการบรหิารสวนตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม : 
โครงการนครปฐม นครแหงความผาสุกทกุชุมชนทองถ่ิน   

5.2.4.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด โดยจัดแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําป (6.1.1.1)   

2 มีการบูรณาการงานด านทํา นุบํ ารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ไดแก 
1) โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (6.1.2.1) 
2) โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ 
(6.1.2.2) 
3) โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 
(6.1.2.3) 

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ทาง
เว็บไซตของคณะ (6.1.3.1) และเครือขาย
สังคมออนไลน (6.1.3.2) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ไดแก 
1) โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม และ
นันทนาการ (6.1.4.1) 
2) โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ 
(6.1.4.2) 
3) โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
(6.1.4.3) 

 
 
 
 

องค์ประกอบท ี  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
โดยมีหลักฐาน คือ รายงานการประชุม 
(6.1.5.1) 

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ  

- 

 
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 ุ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
มหาวิทยาลัย  และคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําใหโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) มีระบบ
และกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดในปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษาและแผนการจัดโครงการ รวมทั้งนักศึกษามี
ความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
6.1.1.1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาการจัดการ

และโปรแกรมวิชาฯ 6.1.2.1 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ 
6.1.2.2 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ 
6.1.2.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 
6.1.3.1 เว็บไซตของคณะ 
6.1.3.2 เครือขายสงัคมออนไลน  
6.1.4.1 โครงการปฐมนิเทศ สงเสรมิจริยธรรม และนันทนาการ 
6.1.4.2 โครงการปจฉิมนิเทศและ HRM สัมพันธ 
6.1.4.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 
6.1.5.1 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2556 

 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยจันจริาภรณ ปานยินดี 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป    : 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน  ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 
หลักฐาน ไดแก 
1) ข้ันตอนการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาฯ (9.1.1.1) 
2) แผนยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชาฯ 
(9.1.1.2) 
3) แผนยุทธศาสตรของคณะ (9.1.1.3) 
4) แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (9.1.1.4) 
5) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชาฯ (9.1.1.5) 
6) รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2555 (9.1.1.6) 

 

องค์ประกอบท ี   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักฐาน 
ไดแก 
1) แผนปฏิบัติการประจําป (9.1.2.1) 
2) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (9.1.2.2) 

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลกัษณของสถาบัน - 
4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน หลักฐาน คือ 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการ ศึกษา 2555 (9.1.4.1)  และ
แผนปฏิบัติการประจําป (9.1.4.2) 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี โดยมีหลักฐาน ไดแก 
1) ผลการประเมินจากผูตรวจประกันคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2554 (9.1.5.1) 
2) รายงานการประชุม (9.1.5.2) 

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

มีระบบสานสนเทศที่ใหขอมูลที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดเก็บ
ขอมูลและประชาสัมพันธขอมูลผานเว็บไซต
คณะและโปรแกรมวิชาฯ (9.1.6.1) และระบบ
เครือขายสงัคมออนไลนของโปรแกรมวิชาฯ 
(9.1.6.2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบนั 
โดยมีหลักฐาน ไดแก 
1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําโปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) (9.1.7.1) 
2) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ของโปรแกรมวิชาฯ (9.1.7.2) 
3) โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกนั
คุณภาพการศึกษาและนโยบายสถานศึกษา 3 
ดี (3 D) สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 โปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
มนุษย) ศิษยเกา และผูที่สนใจทั่วไป (9.1.7.3) 

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน 

มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน โดยมีโครงการอบรมความรู
ระบบประกันคุณภาพและสรางเครือขายผูนํา
นักศึกษา (9.1.8.1) 

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาที่ สวนงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

- 

 
 
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 ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ไดมีการปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ควรมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

9.1.1.1 ข้ันตอนการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ
และโปรแกรมวิชาฯ 9.1.1.2 แผนยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชาฯ 

9.1.1.3 แผนยุทธศาสตรของคณะ 
9.1.1.4 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
9.1.1.5 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ 
9.1.1.6 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 
9.1.2.1 แผนปฏิบัติการประจําป 
9.1.2.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
9.1.4.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555   
9.1.4.2 แผนปฏิบัติการประจําป  
9.1.5.1 ผลการประเมินจากผูตรวจประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2554   
9.1.5.2 รายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2555 และครัง้ที่ 1/2556  
9.1.6.1 เว็บไซตคณะและโปรแกรมวิชาฯ   
9.1.6.2 ระบบเครอืขายสังคมออนไลนของโปรแกรมวิชาฯ  
9.1.7.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การ

บรหิารทรัพยากรมนุษย) 
 

9.1.7.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของโปรแกรมวิชาฯ  

 

9.1.7.3 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) สําหรบันักศึกษาช้ันปที่ 3 โปรแกรม
วิชาการบรหิารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ศิษยเกา และผูที่
สนใจทั่วไป 

 

9.1.8.1 โครงการอบรมความรูระบบประกันคุณภาพและสรางเครือขายผูนํานักศึกษา  
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ตัวบงชี้ท่ี 10.1    :  การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ประเภทของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู 
เกณฑมาตรฐาน   :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  (3D) และสง เสริมส นับสนุนทั้ ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และ
สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบุคคล โดยมหีลักฐาน ไดแก 
1) แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) พ.ศ. 2553-2556 
(10.1.1.1) 
2) แผนปฏิบัติการประจําป (10.1.1.2) 
3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชาฯ 
(10.1.1.3) 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติด โดยจัดโครงการ ไดแก 
1) โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
สําหรับนักศึกษาช้ันปที่  3 โปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ศิษย
เกา และผูที่สนใจทั่วไป (10.1.2.1) 
2) โครงการอบรมประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม 
และยาเสพติดเพื่อนโยบายรัฐบาล 3ดี  (3D) 
(10.1.2.2) 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
องคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
องคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ โดย
ใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฯเขารวมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและคณะ
วิทยาการจัดการ (10.1.3.1) 

 
 

องค์ประกอบท ี  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  ดี ( D)” 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ใหความรวมมือกับทุกฝายในการ ดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยเขารวม
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัด เชน กีฬา พ.จ.น.ก. 
สัมพันธ งานกีฬามหาวิทยาลัย โครงการตักบาตร
“ผูใหยอมเปนที่รัก” (10.1.4.1) 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
สง เสริมใหการ ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

กํ ากั บ  ติดตาม ให สถาน ศึกษาพัฒนาหรื อมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมีหลักฐาน 
ไดแก 
1) สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 
(10.1.5.1) 
2) รายงานการประชุม (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 
โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากร
มนุษย) มีการบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
ม นุษย )  ควรรั กษาผลงานก าร บริห าร จั ด กา ร
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ไวในระดับน้ีตอไป 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
10.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

พ.ศ. 2553-2556  
 

10.1.1.2 แผนปฏิบัติการประจําป  
10.1.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชาฯ  
10.1.2.1 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) สําหรบันักศึกษาช้ันปที่ 3 โปรแกรม
วิชาการบรหิารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ศิษยเกา และผูที่
สนใจทั่วไป 

 

10.1.2.2 โครงการอบรมประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และยาเสพติดเพื่อ
นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D ) 

 

10.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและคณะวิทยาการจัดการ 

 

10.1.4.1 ตัวอยางการเขารวมโครงการที่เกี่ยวกบัดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

10.1.5.1 สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป  
10.1.5.2 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2556  

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด   
พฤติกรรม 
   ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู 
เกณฑการประเมิน  :   

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

ดาน 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 2 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย 

3 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทกุชนิด 

2 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 2 ดาน มีการดําเนินการ 3 ดาน 5 คะแนน  บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ครบทั้ง 3 ดาน 

โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 
ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D 
อยางตอเน่ือง 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

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

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

10.2.1.1 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชา 
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ศิษยเกา และผูที่สนใจทั่วไป 

คณะวิทยาการจัดการ
และโปรแกรมวิชาฯ 

10.2.1.2 โครงการอบรมประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และยาเสพติดเพื่อ
นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 

10.2.1.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 
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สวนท่ี 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 
ตารางที่ 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงช้ี (ส.1) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  1.1 มีการดําเนินการ 6 ขอ  7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7) 4 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1 

   4 

ตัวบงช้ีที่  2.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 
ตัวบงช้ีที่  2.2 รอยละ 6    

        
ตัวบงช้ีที่  2.3 รอยละ 12    

 
ตัวบงช้ีที่  2.6 มีการดําเนินการ 5 ขอ  6 ขอ (1,2,3,4,5,6) 4 
ตัวบงช้ีที่  2.7 มีการดําเนินการ 5 ขอ  4 ขอ (1,2,3,5) 4 
ตัวบงช้ีที่  2.8 มีการดําเนินการ 5 ขอ  4 ขอ (1,2,3,4) 4 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2 

   4.25 

ตัวบงช้ีที่  3.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  6 ขอ (1,2,3,4,6,7) 4 
ตัวบงช้ีที่  3.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,5,6) 4 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3 

   4 

ตัวบงช้ีที่  4.1 มีการดําเนินการ 6 ขอ  6 ขอ (1,2,3,4,5,8) 4 
ตัวบงช้ีที่  4.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 
ตัวบงช้ีที่  4.3 15,000 บาท 5,714X5 1.14 1 

25,000 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4 

   3.33 

ตัวบงช้ีที่  5.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 
ตัวบงช้ีที่  5.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  4 ขอ (1,2,3,4) 4 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5 

   4.5 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  6.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6 

   5 

ตัวบงช้ีที่  9.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  7 ขอ (1,2,4,5,6,7,8) 4 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่  9 

   4 

ตัวบงช้ีที่ 10.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 
ตัวบงช้ีที่ 10.2 มีการดําเนินการ 2 

ดาน 
 3 ดาน 5 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่  
10 

   5 

เฉลี่ยคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   4.18 

 
หมายเหตุ ผลการดําเนินงานทีเ่ปนขอ ใหระบุดวยวาไดขออะไรบาง เชน ตัวบงช้ีที่ 1.1 มีผลการดําเนินงาน 5 
ขอ (1,3,4,5,6) 
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ตารางท่ี.....   :  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงช้ีของ สกอ.  

องคประกอบ
คุณภาพ 

สกอ. 

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

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1    
องคประกอบที่ 2    
องคประกอบที่ 3    
องคประกอบที่ 4    
องคประกอบที่ 5    
องคประกอบที่ 6    
องคประกอบที่ 7    
องคประกอบที่ 8    
องคประกอบที่ 9   ไมนําตัวบงช้ี สม

ศ. ที่ 15 มา
คํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ 

   

 
ตารางท่ี.....   :  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงช้ีของ สกอ.  สมศ. และ รัฐบาล 

องคประกอบคุณภาพ สกอ. สมศ. รัฐบาล รวมทุกตัว
บงชี้ 

องคประกอบที่ 1     
องคประกอบที่ 2     
องคประกอบที่ 3     
องคประกอบที่ 4     
องคประกอบที่ 5     
องคประกอบที่ 6     
องคประกอบที่ 7     
องคประกอบที่ 8     
องคประกอบที่ 9     
องคประกอบที่ 10     

คะแนนทุกองคประกอบ     
ผลการประเมิน     
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ตารางท่ี.....   :  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (ส.2) 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรงุ
เรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
  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 7       
องคประกอบที่ 8       
องคประกอบที่ 9       
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ 
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ตารางท่ี ... :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตอง
ปรับปรงุเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรงุ 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

หมายเหตุ 

I P O รว
ม 

  

1. มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 

      

2. มาตรฐานดานการบรหิา
จัดการอุดมศึกษา 

      

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบรหิารการอุดมศึกษา 

      

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

     ไมนําตัวบงช้ี 
สมศ. ที่ 15 มา
คํานวณ 

3. มาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสงัคมแหงการเรียนรู 

      

รวม       
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ตารางท่ี.... :  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบรหิารจัดการ 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

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

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย 

      

ดานกระบวนการ
ภายใน 

     ไมนําตัวบงช้ี 
สมศ. ที่ 15 มา
คํานวณ 

ดานการเงนิ       
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและ
นวัตกรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
มุมมอง 
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ตารางท่ี..... :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

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

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา 

      

(1)ดานกายภาพ       
(2)ดานวิชาการ       
(3)ดานการเงนิ       
(4)ดานการบรหิาร
จัดการ 

     ไมนําตัวบงช้ี 
สมศ. ที่ 15 มา
คํานวณ 

เฉลี่ยรวมตัวบงช้ี
มาตรฐานที่ 1 

      

2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

      

(1)ดานการผลิต
บัณฑิต 

      

(2)ดานการวิจัย       
(3)ดานการ
ใหบรกิาร 

      

(4)ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      

เฉลี่ยรวมตัวบงช้ี
มาตรฐานที่ 2 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน 
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ภาคผนวก 
(ขอมูลพื้นฐาน คําสั่งแตงต้ัง และเอกสารอื่นๆ) 
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ขอมูลพื้นฐาน 
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 1 
- -(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 ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 

- 

(สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทัง้หมด 
- 

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 
- 

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

(สกอ.) จํานวนหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และ
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- 

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

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

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF และมี
การประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

- 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - 
- -(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.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรบัการรบัรอง
หลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 

- 

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

- 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - 
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(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผล
การประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีทีก่าํหนดใน
แตละป) 

- 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - 
- -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มี
ผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงช้ี 

- 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - 
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกบัวิชาชีพ
ของหลักสูตร 

- 

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

(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 
- 

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา 
- 

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี
156 

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

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 
- 

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญา
โท  (แผน ก) 

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

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

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจบุันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  
- 

(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ 

4 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
4 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  
- 

(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษาตอ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเทา  

- 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเทา  

- 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

- 

- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

- 

(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละ
ฯ)  

- 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 
4 

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

- 

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

3 

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

- 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  

1 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

- 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

1 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 

- 
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(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

- 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

- 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

- 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 

- 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวุีฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

- 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวุีฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

- 

- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวุีฒิ
ปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 

- 

(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่
ผานมา 

28.57 

(สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 156 

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 156 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - 
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - 

(สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบรกิารใหนักศึกษา 
- 

(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

- 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพทีเ่หมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพฒันา
นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 64 
 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิง่อํานวยความสะดวก
ที่จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณ
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.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมี
งานทํา  

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทําหลังสําเรจ็
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอสิระ) 

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบอาชีพอสิระ 
- 

(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทํากอนเขา
ศึกษา 

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกจิการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว 

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท 
- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑทหาร 
- 

(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเกบ็
- 
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ขอมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 

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

- 

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

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีีไ่ดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

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

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

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

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

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

- 

(REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ ตาม
กรอบ TQF 

- 

(REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตาม
กรอบ 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] 

- 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

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

1 

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

- 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

- 

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ  

- 

(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

- 

(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพ
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
คานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ) 

- 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนั่บในคา
นํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบัที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบัที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือ
ปรากฎในฐานขอมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื
อ ISI หรอื Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไม
ซ้ํากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 

(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทีเ่ผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 

- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 

- 

(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

- 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรกึษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปน
ประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

- 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย 

- 

(สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีม่ีการย่ืนการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- 

(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน 

- 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- 

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

(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน 

- 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
- 

(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษา
ตอ) 

3.5 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
- 

(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษา
ตอ) 

- 

- -(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 (จํานวนบทความที่นับใน
คานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบัที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
- 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

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

- 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- 

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบัที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- 

(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีม่ีช่ือ
ปรากฎในฐานขอมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื
อ ISI หรอื Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไม
ซ้ํากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 

- -(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 
- 

(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย

- 
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ประจํา) 

- -(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.) บทความวิชาการที่ไดรบัการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ 

- 

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

- 

- -(สมศ.) ตําราหรอืหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน
การพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรอืตํารา
หรือหนังสือทีม่ีคุณภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

- 

(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภา
สถาบันอนุมัติ 

- 

(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

1 
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(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

1 

(สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 

- 

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

- 

(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  

- 

(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการทีส่ภา
สถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม ๕)  

- 

(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ 

- 

(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มี
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ 

- 

(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลกัษณ 

- 

(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 ี
- 

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

- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญีปุ่น - 
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ - 
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเ่ขาสอบภาษาพมา - 

- -(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(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย 

2 

(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

3 

(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

2 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ  กาญจนสินธุ  กรรมการ 
3. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
4. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. อาจารยวีระศักดิ ์   ชื่นตา   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว   กรรมการ 
7. อาจารยธีระศักดิ ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
8. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
9. นายศักดิส์กุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
10. นางฉวีวรรณ   สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสขุเอ่ียม   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยชลดิา   ตระกูลสุนทร  กรรมการ 
3. อาจารยดร.อรุณรัตน  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย  กรรมการ 
5. อาจารยกมลพร   สวนทอง   กรรมการ 
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6. อาจารยสุธิดา   ทิพยโส   กรรมการ 
7. อาจารยวนิดา   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยผาณิต   ลักษมีธนสาร  กรรมการ 
9. อาจารยธานิล   มวงพูล   กรรมการ 
10. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
11. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล    กรรมการ 
12. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการ 
13. นายธนพล   สุนทรกิดาการ  กรรมการ 
14. นางกรรณิกา   กลอมวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารยอุษา   พันธฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
4. อาจารยวรารัตน   สานนท   กรรมการ 
5. อาจารยปริพัส   ศรีสมบูรณ  กรรมการ 
6. อาจารยสุธินันท   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
7. นายอาทิตย   โพธ์ิเงินงาม   กรรมการ 
8. นางสาวภัคศภุร   กาญจนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล เรืองศรี   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.จักรพงษ   แกวขาว   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไกรุง   เฮงพระพรหม  กรรมการ 
7. อาจารย ดร.นิฏฐติา  เชิดช ู   กรรมการ 
8. อาจารยอุษณีย   ภักดีตระกูลวงศ  กรรมการ 
9. อาจารยกีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 
10. นางสาวศรัณยา   ลาภสงผล  กรรมการ 
11. นายอลงกรณ   รุผักชี    กรรมการ 
12. นางสาวอรุณี   เชื้อแกว   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
3. อาจารยศภุรัตน   ทัศนเจริญ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
5. อาจารยผาณิต   งามสัมฤทธ์ิ  กรรมการ 
6. ดร.สาโรจน   เพชรมณี   กรรมการ 
7. อาจารยสมเกียรต ิ  ชอเหมือน  กรรมการ 
8. อาจารยวิโรจน   บัวงาม   กรรมการ 
9. นายภูมิศักดิ ์   อําคา    กรรมการ 
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10. นางกรรณิกา   กลอมวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารยประภาพรรณ  เพียรชอบ  กรรมการ 
4. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
5. อาจารยสุขสวัสดิ ์   แซลิ่ม   กรรมการ 
6. อาจารยปถมาภรณ  ไทยโพธ์ิศรี  กรรมการ 
7. นายอาทิตย   โพธ์ิเงินงาม   กรรมการ 
8. นางชัชชญา   ทองเปลว  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยศิริชยั   โสภา   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ   กาญจนสินธุ  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว   กรรมการ 
4. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
5. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
6. นายชิตพงษ   คลอยอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยสมบตั ิ   หทัยรัตนานนท  ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญสุมน   สีเหลือง   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยไพศาล   สิมาเลาเตา   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
3. อาจารยบญุชะนะ   วาราชะนนท  กรรมการ 
4. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 
5. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
6. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
7. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ  กรรมการ 
8. อาจารยสุพิชฌาย   จันทรเรือง  กรรมการ 
9. อาจารยโสภาพรรณ  สุวรรณสวาง  กรรมการ 
10. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล   กรรมการ 
11. นายบัณฑติ   ชัยชววุฒิ   กรรมการ 
12. นายชัยฤทธ์ิ   ประสิทธ์ิศีลสุข  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
3. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
4. อาจารยอุษา   พันธฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
5. อาจารยวรารัตน   สานนท   กรรมการ 
6. อาจารยปริพัส   ศรีสมบูรณ  กรรมการ 
7. อาจารยสุธินันท   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
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8. นายศักดิส์กุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
9. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
1. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.บรรณทัศน  สรอยระยา  กรรมการ 
3. อาจารยไกยสิทธ์ิ   อภิระติง   กรรมการ 
4. อาจารยศภุกฤษ   นาคปอมฉิน  กรรมการ 
5. อาจารยสุพิชฌาย   จันทรเรือง  กรรมการ 
6. อาจารยนภดล   ผูมีจรรยา  กรรมการ 
7. อาจารยสมเกียรต ิ  ชอเหมือน  กรรมการ 
8. อาจารยธานิล   มวงพูล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
1. อาจารย ดร.จักพงษ  แกวขาว   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสขุเอ่ียม  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
4. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  กรรมการ 
5. อาจารยธีระศักดิ ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.อรุณรัตน  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
7. อาจารยภคัศภุร   กาญจนกุล  กรรมการ 
8. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน  สุขรัตน   กรรมการ 
10. อาจารย ดร.กีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 
11. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
12. อาจารย ดร.วรินทร  ศรีปญญา  กรรมการ 
13. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
14. อาจารยศภุรัตน   ทัศนเจริญ  กรรมการ 
15. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 
16. อาจารย ดร.ญาณิกา  วัชรเทวินทรกุล  กรรมการ 
17. อาจารย ดร.เอกราชันย  ไชชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
1. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  ประธานกรรมการ  
2. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
3. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ  กรรมการ 
5. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผาณิต   งามสัมฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกมลพร   สวนทอง  กรรมการ 
3. อาจารยเพ็ญพักตร  แกลวเดชศรี  กรรมการ 
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4. อาจารยศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
5. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
6. อาจารยภารณี   นิลกรณ   กรรมการ 
7. อาจารยปรีชา   แจมวิถีเลศิ  กรรมการ 
8. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ  กรรมการ 
10. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
3. อาจารยศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
4. อาจารยพุฒิยา   รัตนศิริวัฒน  กรรมการ 
5. อาจารยอุษา   พันฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
6. อาจารยวาริศา   เพชรธีรานนท  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 
3. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารยเพ็ญพักตร  แกวเดชศรี  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  กรรมการ 
5. อาจารยอุกฤษฏ   อําไพพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยประภาพรรณ  เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
5. อาจารยภารณี    นิลกรณ   กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
3. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
4. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
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4. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
5. อาจารยพุฒิยา   รัตนศิริวัฒน  กรรมการ 
6. อาจารยเปรมสขุ   ใจภักด ี   กรรมการ 
7. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ  กาญจนสินธุ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเจษฎา   ปริตาโพธ์ิ  กรรมการ 
3. อาจารยอุมาพร   ปฏิพันธภูมิสกุล  กรรมการ 
4. อาจารยอดิสร   แกวภักด ี  กรรมการ 
5. อาจารยเฉลิมชนม   ตั้งวชิรพันธุ  กรรมการ 
6. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล   กรรมการ 
7. อาจารยบญัชา   หิรัญสงิห   กรรมการ 
8. อาจารยเสาวนีย   สันติวงศ   กรรมการ 
9. อาจารยขนิษฐา   แซลิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน  ฉิมะสังคนันท        ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสิริพงษ                     ไชยชนะ                กรรมการ 
3. อาจารยขวัญยุพา                   ศรีสวาง                 กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชยั          พงศสิทธิกาญจนา     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวัลลภา                        วิชะยะวงศ             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ดารินทร                โพธ์ิตัง้ธรรม           กรรมการ 
4. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
5. อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
6. อาจารยจุฑามาศ   ศรีชมภ ู   กรรมการ 
7. อาจารยหรรษา                        คลายจันทรพงษ       กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ                ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกิตติพงษ                      ภูพัฒนวิบลูย            กรรมการ 
3. อาจารยวิมลรัตน                       ศรีรัตนกุล                กรรมการ 
4. อาจารยสุประวีณ   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
5. อาจารยกสมล                          ชนะสุข                    กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. อาจารยสมใจ                           เภาดวง                    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชามญชุ                      เลิศวัฒนพรชัย         กรรมการ 
3. อาจารยสุทิศา                          ไพบูลยวัฒนกิจ        กรรมการ 
4. อาจารยดวงใจ                          คงคาหลวง              กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยไพโรจน                      รมบารมี                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัชชา                          ศิรินธนาธร             กรรมการ 
3. อาจารยสมพล   สุขเจริญพงษ  กรรมการ 
4. อาจารยพงษสันติ์                      ตันหยง                     กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยจันทนา              พงศสิทธิกาญจนา    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันจิราภรณ                   ปานยินด ี                 กรรมการ 
3. อาจารยชนะพงษ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
4. อาจารยชญาพรรธณ                  หาญสวัสดิ ์           กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน ฉิมะสังคนันท            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจีรวรรณ   นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.รมเกลา  ศิลธรรม   กรรมการ 
4. อาจารยอัฏศณี                          เพียรเจริญวงศ          กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน ฉิมะสังคนันท           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยบษุบงค   สุวรรณะ   กรรมการ 
3. อาจารยวีรกิจ                           อุฑารสกุล                กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยสมใจ   เภาดวง                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมาลินี                           นาคใหญ                 กรรมการ 
3. นางสาวสรอยมณี   เดชะ                    กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยผองใส                          สินธุสกุล     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐวรรณ   สมรรคจันทร                 กรรมการ 
3. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ                  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตยิา รุจิโชค   กรรมการ 
4. อาจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี  กรรมการ 
5. อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
6. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
7. อาจารยทิวาพร   ทรายเมืองปก  กรรมการ 
8. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ 
1. อาจารยสมพล   สุขเจริญพงษ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
3. อาจารยพันธิการ   วัฒนกุล   กรรมการ 
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4. อาจารยจีรวรรณ   นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
5. อาจารยอัฏศณี   เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
6. อาจารยกิตติพงษ   ภูพัฒนวิบลูย  กรรมการ 
7. อาจารยมาลินี   นาคใหญ   กรรมการ 
8. อาจารยกสมล   ชนะสุข   กรรมการ 
9. อาจารยขวัญยุพา   ศรีสวาง   กรรมการและเลขานุการ 

 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การเงนิและการธนาคาร) 

1. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยศักดิช์ัย  สหกุลบุญญรักษ  กรรมการ 
5. อาจารยนุสรา   เจนลาภวัฒนกุล  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ฉตัรประมนต  ภูติจันทร   กรรมการ 
7. อาจารย ดร.รมเกลา  ศิลธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี 

1. อาจารยพิมพนารา   พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ปาริชาต ิ  ขําเรือง   กรรมการ 
4. อาจารยวีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 
5. อาจารยสุทิศา   ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
6. อาจารยสมใจ   เภาดวง   กรรมการ 
7. อาจารยไพโรจน   รมบารมี   กรรมการ 
8. อาจารยบษุบงค   สุวรรณะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจุฑามาศ   ศรีชมภ ู   กรรมการ 
3. อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินด ี  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส 

1. อาจารยศานต ิ   ดิฐสถาพรเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สุเมธี   วงศศักดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยธนาณัต ิ   กลาหาญ   กรรมการ 
4. อาจารยณัฐวรรณ   สมรรคจันทร  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย   พงศสิทธิกาญจนา  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี  แกวมณี   กรรมการ 
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3. อาจารย ดร.ไพรัช   มากกาญจนกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิริ   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิตัง้ธรรม  กรรมการ 
6. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
7. อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยพงษสันติ ์   ตันหยง   กรรมการ 
9. อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
10. อาจารยพงศสฎา   เฉลิมกลิ่น   กรรมการ 
11. อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ  กรรมการ 
12. อาจารยผองใส   สินธุสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
1. อาจารยวัลลภา   วิชะยะวงศ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวิมลรัตน   ศรีรัตกูล   กรรมการ 
3. อาจารยสุประวีณ   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
4. อาจารยธนพล   ฐานาริยชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การตลาด)  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยชญาพรรธณ  หาญสวัสดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ   กรรมการ 
4. อาจารยพิชามญชุ   เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 

   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธัชวรรธน      หนูแกว   กรรมการ 
3. อาจารยพิบูลย   มังกร                 กรรมการ 
4. อาจารยสาวิตรี   ตนสาลี               กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว             กรรมการ 
3. อาจารยธารา   จันทรอนุ            กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห            กรรมการ 
3. อาจารยพรรณระพี                     บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกนกเนตร    วรวงษ   กรรมการ 
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3. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ         กรรมการ 
4. อาจารยปยนาถ   อ่ิมดี               กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเกงกาจ                         ตนทองคาํ         กรรมการ 
3. อาจารยพิมพชนก                       มูลมิตร   กรรมการ 
4. อาจารยพิสฐิ                       สุขสกล                   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยญาณภัทร                      ยอดแกว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวงศระวิทย                     นอมนําทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารยวรชิน   ม่ังคัง่   กรรมการ 
4. อาจารยสมโชค   เนียมไธสง  กรรมการ 
5. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน        กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ           กรรมการ 
3. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร                   กรรมการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฏนภา   โพธ์ิเรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน             กรรมการ 
4. อาจารยถิรนันท   ประทุม                กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฏนภา   โพธ์ิเรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยกรรณิการ   สุวรรณศรี                 กรรมการ 
4. อาจารยจิรศภุา   ปลองทอง                    กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล             กรรมการ       
3. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร                  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตร 
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว   กรรมการ 
3. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
4. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
5. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ 
6. อาจารยสมปอง   มิสสิตะ   กรรมการ 
7. อาจารยถีรนันท   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
8. อาจารยธีระพงษ   นพเกา   กรรมการ 
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9. อาจารยธารา   จันทรอนุ   กรรมการและเลขานุการ 
   

กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1. อาจารย ดร.มนูญ   จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.วัฒนา   อัคคพานิช  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
5. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
6. อาจารยกรรณิการ   สุวรณศรี   กรรมการ 
7. อาจารยธิดารัตน   สืบญาต ิ   กรรมการ 
8. อาจารยนภ ู   วงศพันธุ   กรรมการ 
9. อาจารยสมยศ   สืบจากด ี  กรรมการ 
10. อาจารยธนปพน   ภูสุวรรณ   กรรมการ 
11. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
1. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
3. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
4. อาจารยสัมฤทธ์ิ   ทองสิมา   กรรมการ 
5. อาจารยนภวรรณ   โชติกะมงคล  กรรมการ 
6. อาจารยเชดิศักดิ ์   ชื่นตา   กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
8. อาจารยปราณี   สีนาค   กรรมการ 
9. อาจารยกนกเนตร   วรวงษ   กรรมการ 
10. อาจารยอินทรธีรา   ปชชา   กรรมการ 
11. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
12. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
13. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
14. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
15. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
16. อาจารยลลนา   ปฐมชยัวัฒน  กรรมการ 
17. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
18. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
19. อาจารยจันทรา   พรมปาน   กรรมการ 
20. อาจารยเนตรนภา   สวยส ี   กรรมการ 
21. อาจารยกุสุมา   พิทักษวงศ  กรรมการ 
22. อาจารยเบญจวรรณ  เปลงขํา   กรรมการ 
23. นางสาวฐิติมา   สะอาดชูชม  กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
1. อาจารยสนธยา   โจมกัน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฎนภา   โพธ์ิเรือง   กรรมการ 
3. อาจารยนเรศ   ชูดวง   กรรมการ 
4. อาจารยพงษบวร   ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 
5. อาจารยธีรศักดิ ์   ลีละพัฒนา  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ปยะพร  ตันณีกุล   กรรมการ 
7. อาจารยอุมาพร   สิทธิบูรณาญา  กรรมการ 
8. อาจารยฉลองบูรณ  เพ็งลํา   กรรมการ 
9. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

1. อาจารยจิรศภุา   ปลองทอง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวรรษมน   เพียรเสมอ  กรรมการ 
4. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการ 
5. อาจารยปทิตตา   พูพะเนียด  กรรมการ 
6. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ   กรรมการ 
7. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
8. อาจารยจินตนา   เหลือลน   กรรมการ 
9. อาจารยเตือนใจ   คดด ี   กรรมการ 
10. อาจารยปรีชา   เสือพิทักษ  กรรมการ 
11. อาจารยธงชัย   แซเจ่ีย   กรรมการ 
12. อาจารยนงนุช   ยังรอด   กรรมการ 
13. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการและเลขานุการ 

  

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตร ี
1. อาจารยการุณย   ดานประดษิฐ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชยั กงตาล   กรรมการ 
3. อาจารยวรชิน   ม่ังคัง่   กรรมการ 
4. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
5. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
6. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
7. อาจารยสรายุทธ   โชติรัตน   กรรมการ 
8. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
9. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
1. อาจารย ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   กรรมการ 
3. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
4. อาจารยอารีรัตน   ฟกเย็น   กรรมการ 
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5. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
6. อาจารยพิมพชนก   มูลมิตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
1. อาจารยปยะวรรณ   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิบูลย   มังกร                       กรรมการ  
3. อาจารยวัชรพล   หงสทอง   กรรมการ 
4. อาจารยสหะ   พุกศิริวงศชัย  กรรมการ 
5. อาจารยนพรัตน   กุมภะ   กรรมการ 
6. อาจารยสมโชค   เนียนไธสงค  กรรมการ 
7. อาจารยอลงกรณ   ศุภเอม   กรรมการ 
8. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.วิรัตน   ปนแกว   กรรมการ 
10. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคาํ  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา 
1. อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมนตรี   วิวาหสุข   กรรมการ 
3. อาจารยวรากรณ   พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
4. อาจารยญาณภัทร   ยอดแกว   กรรมการ 
5. อาจารยพิสฐิ   สุขสกุล   กรรมการ 
6. อาจารยเศรษฐพงษ  ปุจฉาการ  กรรมการ 
7. อาจารยยศพงษ   วรรชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยปญญา   รุงเรือง   กรรมการ 
9. อาจารยธิตพิงศ   มีทอง   กรรมการ 
10. อาจารยวัลล ี   นวลหอม   กรรมการ 
11. อาจารยจิตรภณ   สุนทร   กรรมการ 
12. อาจารยกนกอร   สวางศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
1. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สมชาย    ลักขณานุรักษ  กรรมการ  
3. อาจารยธงชัย        ศรีเมือง   กรรมการ 
4. อาจารยพีรพัฒน   พันศิริ   กรรมการ 
5. อาจารยศานติกร   พินยงค   กรรมการ 
6. อาจารยปยนาถ   อ่ิมด ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
1. อาจารยสาวิตรี   ตนสารี   ประธานกรรมการ 
2. Ajarn Liu    Fuchao   กรรมการ  
3. Ajarn Li    Xiaoxiao  กรรมการ 
4. Ajarn Yu   Xiaoyan   กรรมการ 
5. Ajarn Yang    Yue   กรรมการ 
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6. Ajarn Wang   Guan   กรรมการ 
7. Ajarn Han   Ying   กรรมการ 
8. อาจารยอัมพร   วรานนทวนิช  กรรมการและเลขานุการ 

 

 กรรมการศูนยภาษา 
1. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
3. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
4. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
5. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
6. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
7. นางสาวสิริพร   พวงสําล ี  กรรมการ 
8. นายสุเมธา   บานพร้ิง   กรรมการ 
9. นางสาวสินีนาถ   พูลเพ่ิมพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะครุศาสตร 

กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  กรรมการ 
3. อาจารยพนม   จองเฉลิมชัย  กรรมการและเลขานุการ  

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยวิรัต ิ   เนตรสวาง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเอกชยั   ไวยโสภ ี   กรรมการ 
3. อาจารยจํารัส   อินทลาภาพร  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอํานวย   สอ้ิงทอง   กรรมการ 
3. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนสมุทร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จิติรัตน  แสงเลิศอุทัย  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนรีภัทร   ผิวพอใช   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยอํานวย   สอ้ิงทอง    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการ 
3. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชญาภา   ยืนยาว   กรรมการ 
3. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยปวรา   ชูสังข   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกษรา   จูทอง   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยปวีณา   ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอํานวย   สะอ้ิงทอง  กรรมการ 
3. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

1. อาจารรยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวด ี  ศรีเอ่ียมสะอาด  กรรมการ 
4. อาจารยเทพยพงษ   เศษคึมบง  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

 
 กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา 

1. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุชาต ิ  นพคุณ   กรรมการ 
3. อาจารยวินัย    นุชพิทักษ  กรรมการ 
4. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม   กรรมการ 
5. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
6. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
7. อาจารยอํานวย   สะอ้ิงทอง  กรรมการ 
8. อาจารยเกษม   สุขสมบูรณ  กรรมการ 
9. อาจารยอรรถกร   เวชการ   กรรมการ 
10. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต  ดานประดษิฐ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยรัฐดาว  พิศาลพงศ  กรรมการ 
5. อาจารยปวรา   ชูสังข   กรรมการ 
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6. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 
7. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมกาและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยวันเพ็ญ   แวววีรคุปต  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยฐติิวัลย  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 
3. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดษิฐ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกรวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 
3. อาจารยวชรีกร   สุวรรณมณี  กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคมผูกํากับดูแลและประสานงาน) 
1. อาจารยเอมวด ี   เกียรตศิิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเรียม   นมรักษ   กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยวิไล   ตาปะส ี   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยวันเพ็ญ   แวววีรคุปต  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยฐติิวัลย  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 
3. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผูชวยศาสตรจารยพจนีย  กงตาล   ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการ 
3. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รองศาสตราจารยเบญจรัตน  สีทองสุก   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนารีรัตน   เทียมเมือง  กรรมการ 
3. อาจารยเสวี   เหลือบุญช ู  กรรมการ 
4. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. นายอํานาจ   ชางเขียว   กรรมการ 
6. นางสาวสุรีรัตน   คลายสถาพร  กรรมการ 
7. นางสาวสุรีพันธ   ผลเจริญ   กรรมการ 
8. นางสาวเรณุกา   ปรีชานุกูล  กรรมการ 
9. นางสาวก่ิงดาว   ฮ่ัวจันทร   กรรการ 
10. นางสาวลดัดา   บุญเปลี่ยนพล  กรรมการ 
11. นางเอมรัศม   เอ่ียมพิทักษพร  กรรมการ 
12. นายสถาพร   บัวรัตน   กรรมการ 
13. นายสุกกิต ิ   มุสิราช   กรรมการ 
14. นายเทพฤทธ์ิ   ตั้งฤทัยวานิชย  กรรมการ 
15. นายธนกร   โพธิยาลยั  กรรมการ 
16. นางรัตนาวด ี   แพรอัต   กรรมการ 
17. นางสมรัก   เปลงเจริญศิริชัย  กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย ดร.สุพจน   เฮงพระพรหม  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
5. นางสาววรวรรณ   ตันสกุล   กรรมการ 
6. นายวิรชา   วิรัชกุล   กรรมการ 
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7. นางสาวยุวพรรณ   ผึ้งทอง   กรรมการ 
8. นางสาววิศนี   จินดารัตน  กรรมการ 
9. นายประวิทย   คนเท่ียง   กรรมการ 
10. นางสาวหน่ึงฤทัย   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
11. อาจารยรุจิราวด ี   ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวนาฎถยา   แดงเย็น   ผูชวยเลขานุการ 
 

สํานักงานอธิการบดี 
1. รองศาสตราจารยโสรัจน  กายบริบูรณ  ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนา   จันทนากร  กรรมการ 
3. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม   กรรมการ 
4. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 
5. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 
6. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชยั  กรรมการ 
7. นางสาวนันนภัส   ประสพสุข  กรรมการ 
8. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 
9. นางสาวธนวันต   มนคล้ํา   กรรมการ 
10. นายนครชัย   มุสิกุล   กรรมการ 
11. นายเอนก   ลลิตวสภุิญโญ  กรรมการ 
12. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
13. นางสาวสุวรรณา   บอยกระโทก  กรรมการ 
14. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 
15. นางสาวศิริกันยา   ถมทองคาํ  กรรมการ 
16. นางสาวยุวด ี   รวนลอย   กรรมการ 
17. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการ 
18. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สุเมธี   วงศศักดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยอภินันท     จุนกรณ   กรรมการ 
4. นางสาวเอ้ือมพร   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
5. นายจิรันดร   บูฮวดใช   กรรมการ 
6. นางสาวพิมลวรรณ  แซเหลีย่ว  กรรมการ 
7. นางสาวสิริรัตน   เหลาสิม   กรรมการ 
8. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง   กรรมการ 
9. นางสาวนุชจรี   สามงามอินทร  กรรมการ 
10. นางสาวแสงดาว   นาคปาน   กรรมการ 
11. นายวิฑูรย   กลอกระโทก  กรรมการและเลขานุการ 
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โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
1. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลองกับ

องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 
2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
4. เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการติดตามและ

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษาละ ๒ คร้ัง  
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   สั่ง      ณ      วันท่ี         28      กุมภาพันธ      พ.ศ.      2556 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ) 
รองอธิการบด ี ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 93 
 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 94 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 95 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 96 
 

 
 


