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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุงหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ดั ง น้ั น  โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ต้ังแต ปการศึกษา 2550 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
อยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2555  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13)  ตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR 13)  ของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  2555  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน  
8  องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบ 
ที่ 2  การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
  
 

 
 

 ( อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ) 
ประธานโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

วันที่  1  มิถุนายน  2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

                                                                                                             
หนา 

 
คํานํา   
สารบัญ    
บทสรุปผูบริหาร  
สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 1 
สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ    7 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ 7 
 องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   10 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา  20 
 องคประกอบที่ 4  การวิจัย  25 
 องคประกอบที่ 5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม  32 
 องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  36 
 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

องคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
38 
42 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินตนเอง 73 
 ตาราง ส. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 46 
ภาคผนวก     
 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปการศึกษา 2554  50 
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบัน 
65 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะฯ และโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 

84 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา SAR และรบัการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 

88 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา SAR และรบัการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
 ประจําปการศึกษา 2555 

90 

 

 

 

 

 



บทสรุปผูบริหาร 

 

   โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินภารกิจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะฯ และมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอนใหแกนักศึกษาของโปรแกรมฯ ภาคปกติ จํานวน150 คน  มี
อาจารยประจําโปรแกรมวิชา จํานวน  3  ทาน 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR 13) ของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1  มิถุนายน  2555  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2556  รวม  8  องคประกอบ 
โดยมีคะแนนประเมินภาพรวม  4.38  คะแนน (ไมรวมองคประกอบที่ 10)   แยกเปนคะแนนแตละ
องคประกอบดังน้ี 

 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.00  คะแนน 
 องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต        คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.50  คะแนน 
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา              คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.00  คะแนน 
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย       คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.60  คะแนน 
 องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม         คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  คะแนน 
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม            คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  คะแนน 
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.00  คะแนน 
 องคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)             คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00   คะแนน   

 สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คือ องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการศึกษาดูงานโบราณสถานตางๆ  
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม  โปรแกรมวิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ทุกทาน
ออกไปบริการวิชาการแกสังคม อาทิเชน  เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกชุมชนและทองถ่ิน  การทําวิจัย
รวมกับชุมชน  องคประกอบที่ 4 โปรแกรมวิชาไดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากภายนอกเปนเงิน
จํานวนมาก 

 สวนเรื่องที่ควรปรับปรุง คือ องคประกอบที่ 4  การผลิตบัณฑิต ในเรื่องระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมคีะแนนคอนขางตํ่า เน่ืองจากโปรแกรมไมมีกลไกเปนของตนเองตองใช
คณะเปนหลัก ระบบกลไกในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยยังไมไดทําการจัดการ 

 แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองที่ดีน้ันตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาธุรกิจระหวางประเทศ คือ 

 1.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มมากข้ึน  
ซึ่งขณะน้ีมีอาจารยในโปรแกรมฯ อยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 1  ทาน 

 2.  สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ เขียนเอกสารประกอบการสอนและตําราเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

 3.  สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ พัฒนาตนเองดานการวิจัย  และขอรับการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยจากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกเพิ่มมากข้ึน 

 



 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) ประจําปการศึกษา 2555 1 
 

สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

 

1. ประวัตคิวามเปนมาและสภาพปจจุบนั 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ   สถาบันราชภัฏนครปฐม ตาม
พระราชบัญญัติ  วิทยาลัยคร ู(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
ในสาขาวิชาตาง ๆ  นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาคร ู
 คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอต้ังในป 2528 โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ โดยมี
ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ เปนภาควิชาหน่ึง และเปนภาควิชาเดียวที่เปดรับนักศึกษา ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ   คือ เปดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ทั่วไป) ปการศึกษาละ 2 หมู
เรียน และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายครุศาสตร วิชาเอกสหกรณรุนสุดทายดวยอีก 1 หมูเรียน สําหรับภาค
พิเศษในขณะน้ัน คือ นักศึกษา กศ.บป. (โครงการการศึกษาเพื่อบุคลากรประจําการ)  โปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 หมูเรียน และ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
(บริหารงานทั่วไป) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 - 7 หมูเรียน ตามอัตรากําลังของอาจารย
ประจําในขณะน้ัน 
 ตอมา ตามนโยบายที่สถาบันอนุญาตใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษได จึงทําใหสามารถรับ
นักศึกษาเพิ่มข้ึนอยางมาก จึงไดเพิ่มจํานวนหมูเรียนภาคพิเศษมากข้ึน  จนปจจุบันสามารถรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) ไดปการศึกษาละ 12 หมูเรียน และโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป(การจัดการทรพัยากรมนุษย) ซึ่งเพิ่งเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2542 จํานวนหน่ึงหมู
เรียน   
  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ   ไดนํารูปแบบการบริหารแบบการบริหารโปรแกรม
วิชามาใช โดยใชช่ือวา “โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป”   ซึ่งในปการศึกษา  2542 มี
นักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ป ครบต้ังแตปที่ 1 ถึงปที่ 4 รุนละ  3 หมูเรียน  นักศึกษาภาค กศ.พป. 
หลักสูตร 2 ป รุนละ 8  หมูเรียน หลักสูตร 4 ป รุนละ 4  หมูเรียน 
 ในปการศึกษา 2552  โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  ซึ่งทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ได
อนุมัติใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหวางประเทศ  ปริญญาตรี 4 ป โดยทางโปรแกรมวิชาจะ
รับผิดชอบดูแลนักศึกษาที่รับเขาเรียนในปการศึกษา 2552  คือ ภาคปกติ เปดหลักสูตร  4 ป  1 หมูเรียน  
  ในปการศึกษา 2552  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิตมากข้ึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2552 
  ในป 2554  โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  และเพื่อปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาในสวนของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหมีความทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคม
ในปจจุบัน และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
    2.1  ปรัชญา 

       โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   มุงจัดการศึกษา   มุงผลิต
บัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะและจริยธรรมดานการบรหิารธุรกจิระหวางประเทศ เพือ่
สนับสนุนธุรกจิทองถ่ินใหพฒันาสูการคาระหวางประเทศ 
              

        2.2 วิสัยทัศน 
              โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ     ผลิตบัณฑิตแ ละบริการ 

วิชาการ พัฒนาวิจัยองคความรูดานธุรกิจระหวางประเทศของทองถ่ินเขาสูธุรกิจระดับสากล 
 

       2.3 พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตทีม่คีวามรูคูคุณธรรมในดานธุรกิจระหวางประเทศเพือ่ทองถ่ิน 

           2.  วิจัยและพัฒนาองคความรูของทองถ่ินเพื่อพฒันาสูสากล และสืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชดําร ิ
        3.  บริการวิชาการและโอกาสทางการศึกษาดานธุรกจิระหวางประเทศใหแกทองถ่ิน 
        4.  เสรมิสรางจริยธรรม สงเสริมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อนุรักษสิ่งแวดลอม  
         5.  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและยึดหลักธรรมาภิบาลใน
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
        6.  เพิ่มขีดความสามารถและพฒันาศักยภาพของชุมชนรปูแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

      2.4 วัตถุประสงค 
       1.  เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีความรูความสามารถดานบริหารธุรกจิระหวางประเทศทั้งภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบัติ 

  2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะเฉพาะทางในวิชาชีพ สามารถนําไปประยุกตใชประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มเีจตคติที่ดี มจีริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและสอดคลองตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

 5.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูเพื่อศึกษาตอไปในระดับสูงตอไป  

3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 

1. อาจารยวัลลภา    วิชะยะวงศ  ประธานโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

2. อาจารยกนกพัชร   วงศอินทรอยู  กรรมการ 

3. อาจารยธนพล    ฐานาริยชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.  รายนามคณะผูบริหาร 
1.   อาจารยวัลลภา    วิชะยะวงศ           ประธานโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
2.   อาจารยกนกพัชร   วงศอินทรอยู  กรรมการ 

3.   อาจารยธนพล    ฐานาริยชัย  กรรมการและเลขานุการ 
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5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ  มีหลกัสูตรการศึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศ  ดังน้ี 

1. บริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ)หลักสูตร 4  ป 

 
6. จํานวนบุคลากร 
             จํานวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ปการศึกษา 2555 มีจํานวน 3 คน 
จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย พนักงาน
ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 3 100 

รวม 3 100 
 
  

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

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

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- - - 1 1 2 - - - - 1 - 3 

รวม - - - 1 1 2 - - - - 1 - 3 

       
 ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 3 100 
ผูชวยศาสตราจารย - - 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 3 100 
 

7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  ปการศึกษา 2555 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 150 100 

รวม 150 100 
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปท่ี 1    ชั้นปท่ี 2    ชั้นปท่ี 3    ชั้นปท่ี 4    รวม 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 38 56 33 23 150 
               รวม 38 56 33 23 150 
 

8. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของ  โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ  ประจําป 2555 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีใชไป 

งบประมาณ 
ท่ีเหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ท่ีใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 98,775 44,040 54,735 44.59 
                   รวม 98,775 44,040 54,735 44.59 
 

9. ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา           
                โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่
จัดทําข้ึนเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ 
และโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักใน
การควบคุม (Quality Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing)  และ การประเมิน (Quality 
Assessment) ทั่วทั้ง โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มี 2 
ระบบ ไดแก  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) 
หรือเรียกวา สมศ.  
 
          กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
ประกอบดวย 
  1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร 
            2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
             3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
               4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
                  5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
 1.  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.  สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
          3.  เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง  โปรแกรมวิชาฯกับ บุคคล /  องคกร 
              4.  สงเสรมิใหมกีารนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกจิกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ  เผยแพรตอสังคมภายนอก       
 
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คําสัง่คณะวิทยาการจัดการท่ี15/2556 

1. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา         
            1.   อาจารยวัลลภา          วิชะยะวงศ  ประธานโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

         2.   อาจารยวิมลรัตน        ศรีรัตนกุล  กรรมการ 
  3.   อาจารยสปุระวีณ        ศิรนุิกุลวัฒนา      กรรมการ 
      4.  อาจารยธนพล       ฐานาริยชัย  กรรมการและเลขานุการ 

                                         
มีหนาท่ี  
 1.  จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบพรอมหลกัฐาน  และนําสงประธาน
โปรแกรมวิชาตามกําหนด 

 2.  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ  และแกไขรายงานฯ ตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  และนําสงประธานประธานโปรแกรมวิชา 

 3.  หนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย   
 

10.  คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
    การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ  และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี 
  1.   เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.   เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
  3.   เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสื่อสารอยางเปนระบบ 
  4.   เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอที่จะใชงานได 

 5.   เปนผูมีความรบัผิดชอบตอสงัคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 

12.  อาคารสถานที ่
         สถานท่ีต้ัง 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ต้ังอยูที ่ อาคารโลจิสติกส  เลขที ่85 หมู 3  ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง   
 จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย  73000 
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13.  องคประกอบคณุภาพ 
             โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  8  องคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินคณุภาพ 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1     :   กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. การจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย
ของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดย
เปนแผนที่เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 - 2558) 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบันโดย
แต ง ต้ั งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของ
โปรแกรมฯ  (1.1.1.1)  ที่สอดคลองกับนโยบายพันธ
กิจของคณะ (1.1.1.2 – 1.1.1.4) และสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบันตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 - 2558)  รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารโปรแกรม  

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับโปรแกรมวิชา
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาไปสูทุก
หนวยงานภายใน โดยเผยแพรผานเว็บไซดของคณะ 
ฯ   http://www.msc.npru.ac.th/  (1.1.2.1) 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไดแปลงแผนกล
ยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทั้ง 4 พันธกิจ
โดยกําหนดเปาหมายและตัวบงช้ีการดําเนินงานไวใน
ปฏิทินการจัดกิจกรรมและในโครงการของโปรแกรม
ฯ   (1.1.3.1) 

4.  มี ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ   แผนปฏิบั ติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ   แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปโดยกําหนดเปนเปาหมายและตัวช้ีวัด
ความสําเร็จไวในโครงการตาง ๆ  และกําหนดไวใน
ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมฯ(1.1.4.1-1.1.4.2) 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
    ครบ 4 พันธกิจ 

โปรแกรม วิชา ธุรกิ จ ระหว า งประ เทศ มี ก าร
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทั้ง 4  
พันธกิจ  1)พันธกิจดานการเรียนการสอน มีกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน (1.1.5.1)   2) พันธกิจดาน
การวิจัย  โปรแกรมฯเ ปดโอกาสใหคณาจารยใน 

องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 

 โปรแกรมฯ ไดทําวิจัยอยางแพรหลาย  (1.1.5 .2)  
3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ  โปรแกรมฯ 
และคณะฯ สงเสริมใหคณาจารยในโปรแกรมฯ 
ออกไปบริการวิชาการแกชุมชน  ไดแก   อาจารย
วัลลภา  วิชะยะวงศ  เปนวิทยากรบรรยายโครงการ
การอบรมใหความรูการเขาสูประชาคมอาเซียน 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําธุรกิจ
ระหวางประเทศดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(1 . 1 . 5 .3 )    4)  พั นธกิ จด านการทํ า นุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมฯไดจัดโครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหนักศึกษาเขารวม  
เชน โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรม
นักศึกษา (1.1.5.4)  

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

โปรแกรมฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป ปละ  2  ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะฯ  (1.1.6.1) 

7.  การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะเพื่ อ
พิจารณา 

โปรแกรมฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป ปละ  1  ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะฯ  (1.1.7.1) 

8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 

  
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลเุปาหมาย 
มีการดําเนินการ  

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  ขอ 
คะแนน 

4 
     บรรล ุ
   ไมบรรล ุ
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จุดแข็ง  
         โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  มีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงานวิชาการละแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สถาบัน  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมาย 
ของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีถายทอดแผนกลยุทธไปสูผูปฏิบัติงานใน
โปรแกรม 
 

แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข 
    มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติการอยางเปนระบบ มรีูปแบบการรายงานผล 
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
1.1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมฯและ

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิารโปรแกรม 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

1.1.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

1.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

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

1.1.3.1 - ปฏิทินการจัดกจิกรรมโครงการของโปรแกรมฯ 
- โครงการฯ  

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

1.1.4.1 ปฏิทินการจัดกจิกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาฯ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

1.1.4.2 โครงการฯ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

1.1.5.1 มคอ. 3 อาจารยผูสอน 

1.1.5.2 ประกาศผูไดรบัทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.1.5.3 คําสั่งแตงต้ังเปนวิทยากร อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ 

1.1.5.4 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรม อาจารยวัลลภา  วิชะยะวงศ 

1.1.6.1 บันทึกรายงานผลการจัดโครงการของโปรแกรมวิชาฯ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 

1.1.7.1 บันทึกรายงานผลการจัดโครงการของโปรแกรมวิชาฯ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 
 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  1.1 มีการดําเนินการ 6 ขอ  การดําเนินการ 7  ขอ 4  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

    

4.00 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1           : ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :        กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.   มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม
และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการกําหนดหลักเกณฑ 
ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการเปดหลักสูตรผาน
คณะกรรมการตางๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  (2.1.1.1)  
โดยกอนเปดหลักสูตรมี ข้ันตอนเ ริ่ ม ต้ั งแตแต ง ต้ั งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (2.1.1.2) คณะกรรมการมีหนาที่ใน
การควบคุมและกํากับการใชหลักสูตร (2.1.1.3)  และทุก ๆ  5 
ปมีการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (2.1.1.4)  มีระเบียบในการจัดการเรียนการสอนโดย
มหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (2.1.1.5) 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการกําหนดหลักเกณฑ 
ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตรผาน
คณะกรรมการตางๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (2.1.2.1) 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กร ณีที่ หลั กสู ตร ใด ยั ง ไม มี ป ระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดใน

ในปการศึกษา  2555 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  ใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ป 2552 (2.1.3.1) และในปเดียวกัน
โปรแกรมฯ ไดปรับปรุงหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ซึ่งใน
หลักสูตรน้ี มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ผานสภามหาวิทยาลัยแลว (2.1.3.2)  

องค์ประกอบท ี   การผลติบัณฑติ 
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ภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย         

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548 ) 

 

4.   มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา

และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลกัสูตรอยาง
นอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยาง

นอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละ
ป ทุกหลักสูตร   

ในป 2555 โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ  ยังคงใช
หลักสูตรฉบับปรบัปรุงป พ.ศ. 2552 ซึ่งหลกัสูตรดังกลาว มี
คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก
หลักสูตร (2.1.4.1)   และในป 2555 โปรแกรมฯ ไดปรับปรงุ
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
(ฉบับปรบัปรุงป พ.ศ. 2554) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
โดยมีคณะกรรมการควบคุมกํากบัใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ในขอ 3 ทุกขอ  (2.1.4.2) 

5.  มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกํากบั
ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการพฒันาหลักสูตรทกุหลักสูตรตามผล
การประเมินในขอ 4 กรณีหลกัสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและ
ทุกหลักสูตร 

ในปการศึกา  2555 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฉบบัปรับปรงุป พ.ศ. 2552 
ซึ่งหลักสูตรดังกลาว มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากบั
ใหใหมีการดําเนินการไดครบถวนทัง้  3  ขอ ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา (2.1.5.1)   และในป 2555 โปรแกรมฯ ไดปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
(ฉบับปรบัปรุงป พ.ศ. 2554)  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
และมีคณะกรรมการควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ในขอ 3 ทุกขอ  (2.1.5.2) 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 
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การประเมินตนเอง  :  การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

5 คะแนน    บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

 

จุดแข็ง 
 

               มีข้ันตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
 

แนวทางเสริม 
 

              โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ควรมีการสํารวจความตองการผูใชบัณฑติเพื่อนํามาปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเน่ือง 
 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
2.1.1.1 ข้ันตอนการเปดหลักสูตร มรภ.นครปฐม 
2.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาธุรกิจระหวาง

ประเทศ 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
2.1.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาธุรกิจระหวาง

ประเทศ 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
2.1.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกจิ  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ  ปรบัปรงุ 

พ.ศ.  2554   
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
2.1.1.5 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปรญิญา และปรญิญา

ตรี พ.ศ. 2548  
มรภ.นครปฐม 

2.1.2.1 ข้ันตอนการปดหลกัสูตร มรภ.นครปฐม 
2.1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ ปรับปรุง ป 

พ.ศ.  2552 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
2.1.3.2   หลักสูตรบรหิารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ ฉบับปรับปรุง

ป พ.ศ. 2554 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
 

2.1.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิ  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ    ฉบับ
ปรับปรงุป พ.ศ. 2552 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

2.1.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ  ฉบับ
ปรับปรุงป พ.ศ. 2554 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

2.1.5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ  โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ประเทศ 
2.1.5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานท่ัวไป       :   

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีระบบและข้ันตอน
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  โดยใหอาจารยผูสอนทุกคนจัดทํา  มคอ. 3  
(2.6.1.1) และมีการจัดการเรียนการสอนที่กระตุนให
ผู เ รี ยนเกิดการ คิดวิ เคราะห และลงมื อป ฏิบั ติจ ริ ง   
(2.6.1.2)   และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เชน ให นักศึกษาทํารายงานเกี่ยวกับการจัด
โครงการตางๆ (2.6.1.3) 

2.  ทุกรายวิชาของทกุหลักสูตร มรีายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

ทุกรายวิชาของหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศ   มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนแตละคนและแตละ
รายวิชาเปนผูจัดทํารายละเอียดตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ  (2.6.2.1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจาก
การทําวิจัย 

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ   มี
รายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
หรือจากการทําวิจัย   เชน วิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ   วิชาสหกิจศึกษา  วิชาวิจัยทางธุรกิจ   (2.6.3.1)  

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ   มี
การเชิญวิทยากรที่มีประสบการณตรงมาบรรยายให
นักศึกษาฟง  เ ชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ
ระหวางประเทศ (2.6.4.1)  รายวิชาสหกิจศึกษาที่
นักศึกษาจะตองออกไปฝกประสบการณกับหนวยงาน
ภายนอก หรือจากสถานประกอบการจริง  (2.6.4.2)  มี
โครงการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ซึ่งจะมีวิทยากร
บรรยายใหนักศึกษาฟง  (2.6.4.3) 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ ง
ส นับสนุนการ เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต
ละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

โปรแกรมวิชาฯ รวมกับคณะ มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยมีผล
การประเมินเฉลี่ยไมตํ่ากวา  3.51   (2.6.6.1) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ยังไมครบทุกรายวิชา  

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
4  คะแนน    บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
จุดแข็ง 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตรและยังมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ตลอดจนทั้งมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หลังจาก
น้ันไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนใหดีย่ิงข้ึน 
 
แนวทางเสริม 
                  โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จะกําหนดใหผูสอนทุกรายวิชามีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอนใหสอนคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 

2.6.1.1  มคอ. 3 อาจารยผูสอน 
2.6.1.2 ตัวอยาง รายงานวิชาสัมมนาธุรกจิระหวางประเทศ 

วิชาผูสงออกทองถ่ินกับธุรกิจระหวางประเทศ  และ
วิชาวิจัยทางธุรกิจ 

อ.ธนพล  ฐานาริยชัย 
อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 

2.6.1.3 ตัวอยาง รายงานวิชาสัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ อ.ธนพล  ฐานาริยชัย 
2.6.2.1 คูมือนักศึกษา และมคอ. 4  อาจารยผูสอน 
2.6.3.1 แผนการเรียน,  คูมือนักศึกษา, มคอ. 3 คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.4.1 หนังสือเชิญวิทยากร น.ส.ศิรริัตน  โหตระไวศยะ อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 
2.6.4.2 แผนการเรียน , มคอ.3 , สหกิจศึกษา อาจารยผูสอน 
2.6.4.3 โครงการพานักศึกษาดูงาน อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 
2.6.5.1 มคอ. 3  , เลมรายงานวิจัย  อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 
2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.7.1 มคอ.3 รายวิชาที่สอนตอเน่ือง โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  :      

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1) 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรงุ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไดมีการนําผลการ
สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
(ปรับปรุงป พ.ศ. 2554)  (2.7.2.1)  นํามาใชปรับปรุง
การจั ดการ เรี ยนการสอน   เช น  มี รายวิชาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ เพิ่มรายวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ไวในหลักสูตรที่กําลังปรับปรงุ ป พ.ศ. 
2554   (2.7.2.2) 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   ผลการดําเนินงาน 
3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอการพฒันาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ  มีการสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณทีเ่อื้อตอการพฒันาคุณลักษณะของ
บัณฑิตโดยมีเจาหนาที่ดูแลใหบริการตาง ๆ  มีเว็บไซด
ของโปรแกรมและคณะฯ  ทั้งหมดใชรวมกบัคณะฯ 
(2.7.3.1)  มีงบประมาณที่เอือ้ตอการพัฒนาคุณลกัษณะ
ของบัณฑิต ในการจัดโครงการตาง ๆ   เชน  โครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน “โครงการออกคายอาสา
พัฒนา”  (2.7.3.2) 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสรมิใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกจิกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีระบบและกลไก
การสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยจัดทําเปนแผนผังข้ันตอน (7.4.1.1) 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาที่จดั
โดยสถาบัน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่จัดโดยโปรแกรมฯ ดังน้ี  โครงการออกคาย
อาสาพัฒนาชุมชน โครงการ ปฐมนิเทศและสงเสริม
จริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศ และโครงการ
ปจฉิมนิทศ และ IB สัมพันธ (2.7.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
5  คะแนน    บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 
จุดแข็ง 
  โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตมีกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดทําการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตของคณะฯ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
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แนวทางเสริม 
                 ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.7.1.1 รายงานผลมกีารสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

2.7.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ   (ปรับปรงุป  พ.ศ. 2554) 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

2.7.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   สาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ  (ปรบัปรุงป  พ.ศ. 2554) 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

2.7.3.1 http.//msc.npru.ac.th  คณะวิทยาการจัดการ 
2.7.3.2 โครงการออกคายอาสาพฒันา โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
2.7.4.1 ผังระบบและกลไกลการสงเสรมินักศึกษาเขารวมประชุม

งานวิชาและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โปรแกรมวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

2.7.5.1 โครงการออกคายอาสาพฒันา 
โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจ
ระหวางประเทศ  
 

อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  :   

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรไวในคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมฯ  (2.8.1.1)   

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ นักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีการถายทอด
หรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริม ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงโดยเผยแพร
ผ า น เ ว็ บ ไ ซด ขอ ง คณ ะฯ  http.//msc.npru.ac.th  
(2.8.2.1)  และคูมือนักศึกษา (2.8.2.2) บนัทึกขอความ 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   ผลการดําเนินงาน 
 แจงอาจารยในคณะฯ (2.8.2.3) 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จ 

โปรแกรมวิชาฯ  มีโครงการและกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จในโครงการตาง ๆ  
เชน โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษา
ธุรกิจระหวางประเทศ(2.8.3.1) โครงการออกคายอาสา
พัฒนา  (2.8.3.2)  

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาฯ  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนด โดยมีผลการประเมนิบรรลเุปาหมาย
รอยละ 90 ของตัวบงช้ี  เชน โครงการปฐมนิเทศและ
สงเสริมจริยธรรมนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศ 
(2.8.4.1) โครงการออกคายอาสาพัฒนา  (2.8.4.2) 

5.  มีนักศึกษาหรือกจิกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ 

 
                                             

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4  ขอ                                                                                                                             
4  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
จุดแข็ง  
               โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง  ทั้งกําหนดไว
ในปรัชญาของโปรแกรมวิชาฯและพันธกิจของโปรแกรมวิชาและคณะฯ โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนด 
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แนวทางเสริม 
                ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติเพิ่มข้ึน 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
2.8.1.1 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
2.8.2.1 http.//msc.npru.ac.th   คณะวิทยาการจัดการ 
2.8.2.2 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
2.8.2.3 บันทึกขอความแจงอาจารย เรือ่งจริยธรรมของ

นักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.8.3.1 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษา
ธุรกิจระหวางประเทศ 

อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 

2.8.3.2 โครงการออกคายอาสาพฒันา อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 
2.8.4.1 โครงการปฐมนิเทศและสงเสริมจริยธรรมนักศึกษา

ธุรกิจระหวางประเทศ 
อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 

2.8.4.2 โครงการออกคายอาสาพฒันา อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 
 
สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  2.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  2.6 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 6 ขอ 4  คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  2.7 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  2.8 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 4 ขอ 4  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบท่ี 2 

   4.5  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   :        

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช ชีวิตแก
นักศึกษาโดยใชระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําแตละหมู
เรียน (3.1.1.1)  และมหาวิทยาลัยไดกําหนดวันและ
เวลาใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบกับนักศึกษาเพื่อให
คําปรึกษาแกนักศึกษาทุกสัปดาห    และมีการจดบันทึก
การใหคําปรึกษาเสนอผูบริหาร (3.1.1.2) 
 

2.  มีการจัดบริการขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

โปรแกรมวิชาฯ ไดมีชองทางการบริการขอมูลขาวสาร
แกนักศึกษาผาน Facebook ของโปรแกรม ช่ือ 
International Business Program_NPRU (3.1.2.1) 
และผานจดหมายขาวของหนวย ในมหาวิทยาลัย  
(3.1.2.2) 

3.  มีการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาฯ จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหวางประเทศ (3.1.3.1) ในรายวิชาสัมมนาธุรกิจ
ระหวางประเทศมีการจัดไดใหนักศึกษาจัดโครงการ
สัมนาโดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญดานวิชาชีพมา
บรรยายใหความรู (3.1.3.2) 

4.  มีการจัดบริการขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอ
ศิษยเกา  

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาผาน
ทาง Facebook ของโปรแกรม ช่ือ International 
Business Program_NPRU (3.1.4.1) 

5.  มีการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศมีการมีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
โดยการจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษา 3 ดี (3.1.5.1) 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิารในขอ  1 
- 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกขอ 
(3.1.6.1) 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

โปรแกรมยังไม ได นําผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการสนองความตองการ

องค์ประกอบท ี   กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
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ความตองการของนักศึกษา ของนักศึกษาเน่ืองจากผลการประเมินยังอยูในเกณฑที่
สูง 

 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

3  คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

 

จุดแข็ง 
                ทางโปรแกรมไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา     มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา   มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
 

แนวทางการพัฒนา  :   
               โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  จะตองพัฒนาศักยภาพรวมถึงการดําเนินการจัดบริการ
ดานตางๆ เพื่อใหสอดคลองและเอื้อประโยชนตอการพัฒนาดานการเรียน  ใหกับนักศึกษาทุกช้ันปใน
โปรแกรมใหมีการพัฒนาอยางเปนกระบวนการและ  นําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
3.1.1.1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา    มรภ.นครปฐม 
3.1.1.2 สมุดจดบันทึกการเขาโฮมรูมของแตละหมูเรียน อาจารยทีป่รึกษา 

3.1.2.1  http://www.npru.ac.th/  Facebook: International 
Business Program_NPRU 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.2 เอกสารขอมลูขาวสารของมหาวิทยาลัย มรภ.นครปฐม 
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ

พัฒนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัธุรกจิระหวางประเทศ 
อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 

3.1.3.2 สรปุรปูเลมโครงการ วิชาสัมนาธุรกจิระหวางประเทศ โปรแกรมธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

3.1.5.1 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 
3 ดี 

คณะวิทยการจัดการ 

3.1.4.1 Facebook ของโปรแกรม International Business 
Program_NPRU 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.1 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิาร โปรแกรมธุรกิจระหวาง
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ประเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  :    
 

เกณฑเกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาที่

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศมีการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยกําหนดเปน
ปฏิทินการจัดกิจกรรมของโปรแกรมฯ ครบทุกดาน  
(3.2.1.1) 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศรวมกับโปรแกรม
การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมุษยฯ ไดจัด
โครงการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับนักศึกษา (3.2.2.1) 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี  แล ะอย า งน อย  2 ปร ะ เ ภทสํ าหรั บ ร ะ ดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสรมิสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาครบทุกประเภท  คือ  
1)  ดานวิชาการ มีการนําองคความรูสูการปฏิบัติโดยจัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวาง
ประเทศ   (3.2.3.1)  2)  กิจกรรมดานกีฬา  ในการออก
คายอาสาโปรแกรมไดจัดกิจกรรมดานกีฬาเพื่อสงเสริม
สุขภาพ(3.2.3.2)  3)  ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และสิ่ งแวดลอม  โปรแกรมไดจัดโครงการบริการ
วิชาการและโครงการออกคายอาสา(3.2.3.3)  4) 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสงเสริมให
นักศึกษาไดจัดโครงการปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ของโปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ (3.2.3.4)  
5) ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมน้ี
โปรแกรมไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรี,
ศึกษาดูงาน   (3.2.3.5)  โครงการปฐนิเทศและสงเสริม
จริยธรรมนักศึกษา (3.2.3.6) 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพฒันา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศรวมกบัโปรแกรม
การจัดการทั่วไปและบริหารทรัพยากรมนุษยจัด จัด
โครงการอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพ (3.2.4.1) 
โครงการกีฬา พจนก. ครัง้ที่ 35 (3.2.4.2) 

5. มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา  

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศมีการประเมิน
ความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
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การพัฒนานักศึกษาจากการจัดโครงการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 3 ดี (3.2.5.1) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืปรับปรุง
การจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา  

----- 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4   ขอ 
3 คะแนน    บรรล ุ

   ไมบรรล ุ
  
จุดออน  : 
                โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศยังไมมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  ไมมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ไมมีการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของนักศึกษาเพื่อ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป และไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา   
 

แนวทางแกไข 
            โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ควรสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน   ควรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โปรแกรมฯ ควรวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของนักศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไปและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  

 
 

โปรแกรมธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

 

3.2.2.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษา 
3.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ    
3.2.3.2 ในการออกคายอาสาโปรแกรมไดจัดกจิกรรมดานกีฬาเพื่อสงเสริม 

 สุขภาพ 

3.2.3.3 โครงการบริการวิชาการและโครงการออกคายอาสา 
3.2.3.4 โครงการปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนักศึกษา ของโปรแกรมธุรกิจ
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ระหวางประเทศ 
3.2.3.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรี   และโครงการศึกษาดูงาน

บริษัทอิชิตัน กรุป วัดมเหยงค  วัดใหญชัยมงคล 
3.2.3.6 โครงการปฐนิเทศและสงเสรมิจริยธรรมนักศึกษา  
3.2.4.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษา 

3.2.4.2 โครงการกีฬา พจนก. ครัง้ที่ 35  คณะวิทยาการจัดการ 

3.2.5.1 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 3 ดี คณะวิทยาการจัดการ 

 
สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3  กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  3.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  3.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 4 ขอ 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบท่ี 3 

   3.00  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1       :    ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้  :    กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  

เกณฑการมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย    หรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ ไมมีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แตไดใช ระบบและ
กลไกบริหารงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคของคณะวิทยาการ
จัดการ  คูมืองานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ (4.1.1.1) 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกบัการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศมีการบูรณาการบรูณาการ
วิจัยที่ไปไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยมาจากแหลงทุนตางๆ 
กระบวนการวิจัยกบัการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิจัย
ธุรกิจระหวางประเทศกบัวิจัยการเรียนรูอยางมีความสุข   
(4.1.2.1.)หลักฐานการบูรณาการ เพื่อใหนักศึกษาไดรูจกั
ข้ันตอน กระบวนการในการวิจัย (4.1.2.2) ภาพถาย
ข้ันตอนกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศไดทํางานวิจัยและเขา
รวมการประชุมในระดับชาติและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย  คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย(4.1.3.1) 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ  ไดรับการจัดสรร
งบประมาณทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม และงบประมาณจาก สกอ. ประกาศทุนของ
สกอ.(4.1.4.1) 

5.  มีการสนับสนุนพันธกจิดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปน้ี                                                                                                              
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรอืหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอด 
ภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                         
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศมีความรวมมือกบั
หนวยงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ และสามารถใช
หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆของมหาวิทยาลัย หลกัฐาน 
เอกสาร คณะวิทยาการจัดการ (ภาพถายหองวิจัย) 4.1.5.1 
เอกสารในการประชุมวิชาการ 4.1.5.2 

องค์ประกอบท ี 4  การวจิยั 
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ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบั
เชิญ (visiting professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

โปรแกรมฯติดตามและประเมินผลการสนับสนุนรายงาน
ความกาวหนาของการไดรบัทุน บันทึกขอความ 4.1.6.1 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

โปรแกรมฯ นําผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค รายงานการ
ประชุมโปรแกรมฯ 4.1.7.1  

8.  มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสงัคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

โปรแกรมฯมีระบบและกลไกเพือ่สรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพแวดลอมสังคม หลักฐานแผนยุทธศาสตร และ
เอกสารงานวิจัยทองถ่ินกลยุทธการตลาดระหวางประเทศ
สําหรับเกษตรกรผูเพราะเลี้ยงปลาสวยงาม ในจงัหวัด
นครปฐม 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ
ตามเกณฑทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพิม่เติม

เฉพาะกลุม 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
5 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง  : 
 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  มีการสนับสนุนงบประมาณ  สงเสริมคณาจารยใน
การพัฒนาความรูโดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ มีหองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)โดย การไดรับ
การสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรรทรัพยากร แหลง
คนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหแกคณาจารย  และมีระบบและกลไกเพื่อสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
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ตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับ 
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แนวทางเสริม : 
 โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและ
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการ
ทั่วไป กับองคกรภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของคณะวิทยาการ
จัดการ  จะจัดอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียนและลงพื้นทีเ่พื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสงัคม 
อยางตอเน่ืองทัง้ภายในและภายนอก 

 
รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชีท่ี้ 4.1 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ  คูมืองานวิจัยของคณะ

วิทยาการจัดการ 
 
 
 
 

โปรแกรมธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

 

4.1.2.1 หลักฐานการบูรณาการวิจัยการเรียนรูอยางมีความสุข 
4.1.3.1 คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1.4.1 ประกาศทุนของ สกอ. 

4.1.5.1 เอกสาร คณะวิทยาการจัดการ (ภาพถายหองวิจัย) 
4.1.5.2 เอกสารในการประชุมวิชาการ 
4.1.6.1 รายงานความกาวหนาของการไดรบัทุน บันทึกขอความ 
4.1.7.1 รายงานการประชุมโปรแกรมฯ 

4.1.8.1 เอกสารงานวิจัยทองถ่ินกลยุทธการตลาดระหวางประเทศสําหรบั
เกษตรกรผูเพราะเลี้ยงปลาสวยงาม ในจงัหวัดนครปฐม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  :   

เกณฑการมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

โปรแกรมฯ  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
ใช ระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัดการ
หลักฐาน เอกสารหลักฐานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (4.2.1.1.)   
 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห โปรแกรมฯ  มีระบบและกลไกรวบรวม คัดสรร 
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และสงัเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจ 

วิเคราะหสังเคราะหความรูงานวิจัยโดยใชระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการ  หลักฐาน เอกสาร 

เกณฑการมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 

ได และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 
ตอบรบัการประชุมทางวิชาการ (4.2.2.1) หนา
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ(4.2.2.2) 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โปรแกรมฯ  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได โดยใช
ระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัดการ  หลักฐาน 
คือเอกสารหลักฐานการนําเสนอผลงานระดับชาติ 
(4.2.3.1.) 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมีการรบัรองการใช
ประโยชนจรงิจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

โปรแกรมฯ  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจรงิจากหนวยงานภายนอกหรอื
ชุมชน หลักฐาน คือ หนังสือรบัรองการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน(4.2.4.1.) 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสทิธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

โปรแกรมฯ มรีะบบกลไกเพือ่ชวยในการคุมครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หลักฐาน คูมือ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(4.2.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

5 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

 
จุดแข็ง  : 
                     โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ  ไดใชระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยอางอิงระบบ
และกลไกของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

แนวทางเสริม : 
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 คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัย
และสงเสรมิผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากข้ึนรวมถึงการสนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครอง
สิทธิ โดยโปรแกรมวิชาสนับสนุนนโยบายของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอไป 

 
รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ท่ี 4.2 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.2.1.1 เอกสารหลักฐานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
4.2.2.1 เอกสารตอบรบัการประชุมทางวิชาการ 
4.2.2.2 หนาเว็ปคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.1 เอกสารหลักฐานการนําเสนอผลงานระดับชาติ 
4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
4.2.5.1 คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้      :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   :       โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
                    กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได  =   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

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

 
เกณฑการมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน  และ
ภายนอก 117,282 บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 3  คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา.. 
39,094 บาท (117,282 /3 = 39,094 ) 
คะแนนที่ได  4 คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 
เกณฑการประเมิน   :  

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
18000 39,094   4  คะแนน   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
จุดแข็ง  : 
                       เน่ืองจากโปรแกรมธุรกจิระหวางประเทศ  มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการ
และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมธุรกจิระหวาง
ประเทศ  กับองคกรภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัย ใหอาจารย 
  
แนวทางเสริม : 
 โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ  สงเสรมินโยบายสนับสนุนนโยบาย   คณะวิทยาการจัดการ
และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมธุรกจิระหวาง
ประเทศ  กับองคกรภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน  จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพื้นที่อยางตอเน่ือง  เพื่อพัฒนา
ความรูดานงานวิจัย  และสงเสรมิสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหา
แหลงทุนวิจัยใหม ๆ ใหอาจารยในคณะ 
 
รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ท่ี 4.3 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
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4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 
4.3.1.2 รายช่ืออาจารยในโปรแกรม 

 
 
สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี  4  งานวิจัย 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  4.1 มีการดําเนินการ 6 ขอ  มีการดําเนินการ 8 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  4.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  4.3 18,000  บาท 117,282 

3 
39,094 บาท 4  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   4.6  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1   :     ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :     กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการ

แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร (5.1.1.1)  การสนับสนุนใหอาจารยใน
โปรแกรมออกไปบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ 
เชน เปนวิทยากร  กรรมการ   และ ที่ปรึกษาหนวยงาน
ตางๆ (5.1.1.2)  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชามกีารบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก
สังคมกบัการเรียนการสอน ไดแกโครงการอบรมใหความรู
การเขาสูประชาคมอาเซียนแกนักเรียนโรงเรียนบานไผ
หลวงและโรงเรียนสายธรรมจันทรโดยมีนักศึกษาของ
โปรแกรมเขารวมโครงการ(5.1.2.1)  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โปรแกรมวิชามีการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย โครงการอบรมใหความรูการเขาสู
ประชาคมอาเซียนแกนักเรียนโรงเรียนบานไผหลวงและ
โรงเรียนสายธรรมจันทร(5.1.3.1) งานวิจัยเรื่องกลยุทธ
การตลาดระหวางประเทศสําหรับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลา
สวยงามในจงัหวัดนครปฐม(5.1.3.2) 
 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

โปรแกรมวิชาฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย(5.1.4.1) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุง
การบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชาฯ มกีารนําประเมินผลของการบูรณางาน
บริการวิชาการมาปรบัปรุงกบัการเรียนการสอน รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบรหิารโปรแกรม (5.1.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน :  

องค์ประกอบท ี   การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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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 ุ
 
จุดแข็ง/จุดออน 
 โปรแกรมวิชามีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมบีุคลากรทีม่ีความสามารถในหลายๆดาน และได
ทําติดตอกันมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกบัหนวยงานภายนอกที่ดี  สวนจุดออนกจ็ะเปนการเพิม่
จํานวนโครงการทัง้ในสวนการเรยีนการสอน และการวิจัย   
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
               สนับสนุนสงเสรมิใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเหน็ความสําคัญของการบริการวิชาการแกสงัคม  
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐาน หนวยงาน/แหลงขอมูล 
5.1.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ,ยุทธศาสตรโปรแกรม  

 
 
 

โปรแกรมวิชาธุรกจิ
ระหวางประเทศ 

5.1.1.2 โครงการอบรมใหความรูการเขาสูประชาคมอาเซียน แก
นักเรียนโรงเรียนบานไผหลวงและโรงเรียนสายธรรมจันทร 

5.1.2.1 โครงการอบรมใหความรูการเขาสูประชาคมอาเซียนแกนักเรยีน
โรงเรียนบานไผหลวงและโรงเรียนสายธรรมจันทร 

5.1.3.1 โครงการอบรมใหความรูการเขาสูประชาคมอาเซียนแกนักเรยีน
โรงเรียนบานไผหลวงและโรงเรียนสายธรรมจนัทร 

5.1.3.2 วิจัยกลยุทธการตลาดระหวางประเทศสําหรับเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม 

5.1.4.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนโดยบูรณาการกบับริการทาง
วิชาการ 

5.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) ประจําปการศึกษา 2555 34 
 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสงัคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาธุรกจิฯ มีการสํารวจความตองการของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะและมหาวิทยาลัย เอกสารการสํารวจความตองการ
ของชุมชน (5.2.1.1) 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 
 
 
 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของเยาวชน โดยจัดโครงการ
อบรมใหความรูการเขาสูประชาคมอาเซียนแกนักเรียน
โรงเรียนบานไผหลวงและโรงเรียนสายธรรมจันทร 
(5.2.2.1)  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําธุรกจิ
ระหวางประเทศดวยระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสแก
นักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา (5.2.2.2) 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสงัคม 

มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการ
(5.2.3.1) 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกจิกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกจิกรรมการใหบรกิารทางวิชาการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโปรแกรมฯ
(5.2.4.1)  

5. มีการพฒันาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

มีการพฒันาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชนอยางเปนทางการ รายงานการ
จัดการความรู “บทความทางวิชาการ” (5.2.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
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มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

5 คะแนน   บรรล ุ
ไมบรรล ุ

 
 
จุดแข็ง/จุดออน 
 โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดยการสํารวจความตองการของภาคเอกชนหรือ
ชุมชนกอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผานการบริการวิชาการ  
 

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
                                        -------------- 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐาน หนวยงาน/แหลงขอมูล 
5.2.1.1 ผลการสํารวจจากรายงานการจัดการความรู (บทความวิชาการ) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.2.2.1 โครงการอบรมใหความรูการเขาสูประชาคมอาเซียนแกนักเรียน

โรงเรียนบานไผหลวงและโรงเรียนสายธรรมจันทร เอกสารที่
แสดงความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 

อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 

5.2.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําธุรกิจระหวางประเทศดวย
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกนักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา 

อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 

5.2.3.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ อ.วัลลภา  วิชะยะวงศ 
5.2.4.1 รายงานการประชุมแนวทางการพัฒนากิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 
โปรแกรมวิชาธุรกจิ
ระหวางประเทศ 

5.2.5.1 รายงานการจัดการความรู (บทความทางวิชาการ) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  5.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  5.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบท่ี 5 

   5  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1   : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :   

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

โปรแกรมวิชาฯมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
(6.1.1.1)  

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาฯ ไดกําหนดใหมีรายวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจระหวางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  (6.1.2.1)  และไดบูรณาการ 
กิจกรรมดานทํานุบํารงุศิลปฯเขากบัการเรยีนการสอนใน
รายวิชา โดยใหนักศึกษานําความรูจากทฤษฎีไปสูการ
ปฏิบัติจริง  เชน โครงการอบรมโครงการออกคายอาสา
ฯ และโครงการศึกษาดูงานบริษัทอิชิตัน วัดมเหยงค 
และวัดใหญชัยมงคล (6.1.2.2) มคอ. 3 วิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ (6.1.2.3) 

3.  มีการเผยแพรกจิกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

โปรแกรมวิชาฯ มีการการเผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริ ก ารด านทํ า นุบํ า รุ ง ศิลปะและ วัฒนธรรมต อ
สาธารณชน โดยการประชาสัมพันธผ านเ ว็บไซต 
Facebook ของโปรแกรมฯ (6.1.3.1)  

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณา
การงานดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรม
นักศึกษา 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา ผลการประเมินการบูรณา
การ (6.1.4.1) มคอ. 5 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (6.1.4.2) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานดานทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ บูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ (6.1.5.1) 
มคอ. 5 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (6.1.5.2)          

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมผีลงานเปนที่
ยอมรบัในระดับชาติ 

------ 

องค์ประกอบท ี   การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน บรรล ุ

ไมบรรล ุ
 

    จุดแข็ง: -  มีคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมระดับโปรแกรม เปนผูดูแลรับผิดชอบ   
การจัดกจิกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

-   มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตอเน่ืองทุกป และมีงบประมาณใหตาม   
    ความเหมาะสม 

 -   มีการบรูณาการงานดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและ 
     กิจกรรมนักศึกษา ออกสูชุมชนและระดับชาติ 
 -   มหาวิทยาลัย  และคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 -   รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญกบักจิกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 -   นักศึกษามีความสนใจในการเขารวมกจิกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ  นําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหกับนักศึกษา   
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
6.1.1.1 กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง

ประเทศ 
 
 

6.1.2.1 มคอ.3วิชาจริยธรรมทางธุรกจิระหวางประเทศ 
6.1.2.2 โครงการอบรมโครงการออกคายอาสา พัฒนาชุมชนครัง้ที่ 2  

โครงการศึกษาดูงานบ.อิชิตัน กรุปวัดมเหยงค และวัดใหญชัย
มงคล 

6.1.2.3 มคอ. 3 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
6.1.3.1 การประชาสมัพันธผานเว็บไซต Facebook ของโปรแกรม 
6.1.4.1 โครงการศึกษาดูงานวัดมเหยงค และวัดใหญชัยมงคล โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
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6.1.4.2 มคอ. 5 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ  ประเทศ 
6.1.5.1 มคอ. 5  รายวิชาผูสงออกทองถ่ินฯ 
6.1.5.2 มคอ. 5 วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ   

 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ที่  6.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   5.00  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1             : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้     :       กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ ต้ังแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาฯ มีระบบ  และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ  โดยกําหนดไว
เปนข้ันตอนของโปรแกรมฯ และคณะฯ (9.1.1.1)  มี
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา 
(9.1.1.2) และมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงานดาน
ประกันฯทุกตัวองคประกอบ  (9.1.1.3)  

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบรหิารสูงสุด
ของโปรแกรมวิชา 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามีการกําหนด
นโยบายและใหความสํา คัญเรื่องการประกันฯ 
ภายใน โดยแตงต้ังคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูใช
บัณฑิตและนักศึกษาเปนกรรมการ(9.1.2.2) มีการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนาระบบงาน
ประกันฯของโปรแกรมวิชาฯ  (9.1.2.3)  

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิม่เติมตามอัตลกัษณของ
โปรแกรมวิชา 

----- 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่ เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมฯ  

โปรแกรมวิชาฯ  มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ต้ังแตการควบคุม  
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพโดย
กํ าห นด ไ ว ใ น โ ค ร ง ก า ร  ต า ง  ๆ   มี ก า ร ร ะ บุ
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม/โครงการและ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไวในโครงการที่จัดเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทุกโครงการ (9.1.4.1)  และไดจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเสนอตอคณะฯและ
มหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา  (9.1.4.2)   มีการนําผล
การประเมินไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ต า ม ข อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพปที่ผานมาเรื่อง
หลักฐานอางอิงของการทํางานขาดความตอเน่ือง 
บันทึกช้ีแจงตอมหาวิทยาลัยฯ (9.1.4.3)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาฯ ได นําผลการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบท ี9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธทุกตัวบงช้ี 

การศึกษา ภายในมาปรับปรุงการทํางานโดยวิธีการ
สงคณาจารยในโปรแกรมฯ เขารวมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดับโปรแกรมวิชา” (9.1.5.1) และ
โปรแกรมฯไดแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบและ
พัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ี (9.1.5.2) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในครบทั้ ง  9 
องคประกอบคุณภาพ 

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

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

โปรแกรมวิชารวมกับโปรแกรมการจัดการทั่วไป และ
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษยฯ สงเสริมให
นักศึกษา  เขารวมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดโครงการอบรมความรูดานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ 
(9.1.7.1)และแตงต้ังผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงช้ีในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
โปรแกรมฯ (9.1.7.2 ) ในสวนของผูใชบัณฑิตไดมี
สวนรวมโดยใหขอมูลปอนกลับจากการที่นักศึกษาไป
ฝกงานตามสถานประกอบการตาง ๆ   (9.1.7.3) 

8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะและมี
กิจกรรมรวมกัน 

โปรแกรมวิชาฯ ไดสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแนวทางปฏิบัติรวมกันในดานประกัน
คุณภาพระหวางโปรแกรมวิชา กับนักศึกาศิษยเกา 
ผูสนใจทั่วไป และผูใชบัณฑิต 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรอืงานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพฒันาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

----- 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ    
4 หรือ 5 หรือ 6 

ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  ขอ 
4  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 

จุดแข็ง  
 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกป  มีการใหความรูกับ
คณาจารยอยูเสมอและมผีูรับผิดชอบตัวบงช้ีตามที่ สกอ. กําหนดทุกตัวบงช้ี 
 

แนวทางเสริม   
 คณะวิทยาการจัดการควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบตัวและพัฒนาตามตัวบงช้ี
ตามที่ สกอ.กําหนด และสงเสริมใหคณาจารยไมวาจะเปนอาจารยที่เคยปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพแลว
และอาจารยที่มาใหมไปอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสงเสริมให
นักศึกษาไดมีสวนรวมในเรื่องประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาและคณะฯ โดยจัดโครงการอบรมความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาทุกป 
 

รายการหลักฐาน:  
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 

9.1.1.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชาธุรกจิ 
ระหวางประเทศ 

9.1.1.2 เลมรายงานการประเมินตนเอง 
9.1.1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบ และตัว

บงช้ีโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
9.1.2.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว

บงช้ีโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
9.1.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาระบบงานประกันฯ 
9.1.4.1 ปฏิทินการจัดโครงการของแตละโปรแกรมวิชา 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง 
9.1.4.3 ช้ีแจงขอเสนอแนะเพื่อปรับปรงุและพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาประจําปการศึกษา 
2554 

9.1.5.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 27/2556 ใหขาราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรม
วิชา 
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หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
9.1.5.2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 18/2556  แตงต้ังกรรมการ

จัดทํา SAR และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวางประเทศ ประจําป
การศึกษา 2555 

 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง 
ประเทศ 

9.1.6.1 หนา website http.//msc.ac.th คณะวิทยาการจัดการ 

9.1.7.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชาฯ  

9.1.7.2 คําสั่งแตงต้ังผูรบัผิดชอบองคประกอบและตัวบงช้ี 
9.1.7.3 สมุดบันทึกการฝกงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจ

ระหวางประเทศ   
9.1.8.1 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 28/2556 แตงต้ัง

คณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ สาขา
ธุรกิจระหวางประเทศ 

 
สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที่  9.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 4  คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบท่ี 9 
  4.00  คะแนน  
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องคประกอบที่  10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1     :     การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

โปรแกรมวิชาฯ มีแผนพัฒนาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  (3D) โดยกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (10.1.1.1) คณะไดแตงต้ังคําสั่งและ
สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
และบุคคล โดยทําคําสั่งแตงต้ังผูรบัผิดชอบดําเนินการ
ตามนโยบาย 3 ดี  (10.1.1.2)  

2.  จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด 

โปรแกรมวิชาไดจัดโครงการออกคายอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน และพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสรางทักษะ
กระบวนการคิดโดยใชเกมสและ กีฬา และโครงการ
อบรมประชาธิปไตยฯ (10.1.2.1) โครงการอบรม
ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และยาเสพติดเพื่อ
นโยบายรัฐบาล 3 ดี (10.1.2.2) 

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

โปรแกรมฯ มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาของโปรแกรมฯ ใหมีองคความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) อยางมีคุณภาพ โดยไดจัดโครงการอบรมการ
จัดการความรูและการประกันคุณภาพ (3D(10.1.3.1) 
และแตงต้ังคณาจารยในโปรแกรมฯ เปนกรรมการดูแล
เกี่ยวกับสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  (10.1.3.2) 

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

โปรแกรมฯ ใหความร วมมือกับทุกฝ ายในการ
ดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดย
สงนักศึกษาและบุคลากรเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
เ กี่ ย วข อ งกับการ ดํ า เ นินง านนโยบาย คุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) เชน รวมกิจกรรมรณรงค
ประชาธิปไตย (10.1.4.1) รวมงานกับกองพัฒนา
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ (10.1.4.2) 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

โปรแกรมวิชาฯ รวมกับคณะฯและมหาวิทยาลัย รวม
กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
สงเสริมใหการดําเ นินงานเปนไปตามมาตรฐาน
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สถานศึกษา 3 ดี (3 D) โดยมีการกําหนดกิจกรรมเปน
กิจกรรมบังคับสําหรับนักศึกษาที่จะตองเขารวมทุกคน 
ทุกช้ันป เชน กีฬาเฟรชช่ีตอตานยาเสพติด สําหรับ
นักศึกษาช้ันปที่ 1 (10.1.5.1) กิจกรรมเกี่ยวกับผูนํา 
เชน การเลือกต้ังนายกสโมสร (10.1.5.2) 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

4  ขอ 5  ขอ  5  คะแนน   บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

 

จุดแข็ง : 
 คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการในการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ทุกดานเพื่อสนอง
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
 

แนวทางการพัฒนา  : 
 คณะวิทยาการจัดการควรจัดใหมีกจิกรรมที่สงเสรมิดานภูมคุิมกันยาเสพติดและสงเสริม
ประชาธิปไตยเพิม่มากข้ึน 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.1.1.1 ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 
10.1.1.2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 28/2556 แตงต้ัง

คณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ 
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 

 
 
 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

10.1.2.1 โครงการอบรมประชาธิปไตยฯ และโครงการแขงขันกีฬา
ธุรกิจระหวางประเทศสัมพันธ 

10.1.2.2 โครงการอบรมประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และยา
เสพติดเพื่อนโยบายรัฐบาล 3 ดี 

10.1.3.1 โครงการอบรมพฒันาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

10.1.3.2 คําสั่งแตงต้ังผูรบัผิดชอบดานนโยบายสถานศึกษา 3 ดีของ
โปรแกรมฯ 

10.1.4.1 ภาพเขารวมกิจกรรมกบักองพัฒนานักศึกษา  
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10.1.5.1 ภาพกีฬาเฟรชช่ีตอตานยาเสพติด  

กองพฒันานักศึกษา 
10.1.5.2 โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา  การเขาชมรม

และการเลอืกต้ังคณะกรรมการชมรม 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  : ผลทีเ่กิดกบัผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด  พฤติกรรม 

  ตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
ชนิดตัวบงชี้ :    ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1.   โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3 D)  ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย  ด านการส ง เสริมใหมี
คุณธรรม  จริยธรรมและความเปนไทย  
และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

โปรแกรมวิชาฯ สงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานคุณธรรม  
จริยธรรม และสงเสริมประชาธิปไตย โดยจัดโครงการแขงขัน
กีฬาธุรกิจระหวางประเทศสมัพันธ (10.2.1.1)  และจัดโครงการ
อบรมประชาธิปไตยฯ คุณธรรมจริยธรรม และยาเสพติดเพื่อ
นโยบายรัฐบาล 3 ดี (10.2.1.2) 

2.  รายงานผลการเขารวมโครงการของ
นิสิตนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ มีการรายงานผลการเขา
รวมโครงการของนักศึกษาโดยเขียนสรุปเปนรูปเลมรายงานของ
โครงการ (10.2.2.1) โครงการอบรมประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม และยาเสพติดเพื่อนโยบายรัฐบาล 3 ดี (10.2.2.2) 

3. รายงานการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  
(3D) 

มีการรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) โดยจัดทําเลมสรุปการจัด
โครงการ (10.2.3.1) โครงการอบรมประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม และยาเสพติดเพื่อนโยบายรัฐบาล 3 ดี (10.2.3.2) 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ดาน 
- มีการดําเนินการ 

2  ดาน 
- มีการดําเนินการ 

3  ดาน 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
2  ดาน 3  ดาน  5   คะแนน   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 
จุดแข็ง  : 
  โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศมีกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ครบทั้ง  3  ดาน 
 
แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ ควรจัดใหมีกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ใหเพิ่ม
มากข้ึน 
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รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
10.2.1.1 โครงการแขงขันกีฬาธุรกจิระหวางประเทศสมัพันธ 

โครงการอบรมประชาธิปไตยฯ 
 
 

โปรแกรมวิชาธุรกจิระหวาง
ประเทศ 

10.2.1.2 โครงการอบรมประชาธิปไตยฯ คุณธรรมจริยธรรม และ
ยาเสพติดเพื่อนโยบายรัฐบาล 3 ดี  

10.2.2.1 โครงการแขงขันกีฬาธุรกจิระหวางประเทศสมัพันธ 
โครงการอบรมประชาธิปไตยฯ 

10.2.2.2 โครงการอบรมประชาธิปไตยฯ คุณธรรมจริยธรรม และ
ยาเสพติดเพื่อนโยบายรัฐบาล 3 ดี 

10.3.3.1 โครงการแขงขันกีฬาธุรกจิระหวางประเทศสมัพันธ 
โครงการอบรมประชาธิปไตยฯ 

10.2.3.2 โครงการอบรมประชาธิปไตยฯ คุณธรรมจริยธรรม และ
ยาเสพติดเพื่อนโยบายรัฐบาล 3 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  10.1 มีการดําเนินการ4 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  10.2 มีการดําเนินการ 2 

ดาน 
 มีการดําเนินการ 3 ดาน 5  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบท่ี 10 

   5.00  คะแนน 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  1.1 มีการดําเนินการ 6 ขอ  มีการดําเนินการ 7 ขอ 4  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1 

   4.00 

ตัวบงช้ีที่  2.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  2.6 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ 6 ขอ 4  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  2.7 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  2.8 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ 4 ขอ 4  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2 

   4.50  คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  3.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ 5 ขอ 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  3.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ 4 ขอ 3  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3 

   3.00  คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  4.1 มีการดําเนินการ 6 ขอ  มีการดําเนินการ 8 ขอ 4  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  4.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  4.3 18,000 บาท 117,282 39,094  บาท 4 คะแนน 

3 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4 

   4.6  คะแนน 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีที่  5.1 มีการดําเนินการ 5ขอ  การดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่  5.2 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5 

   5.00  คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  6.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  การดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6 

   5.00  คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  9.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  การดําเนินการ  7 ขอ 4  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่  9 

   4.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 10.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  การดําเนินการ 5 ขอ 5  คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 10.2 มีการดําเนินการ2 ดาน  การดําเนินการ 3 ดาน 5  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่  
10 

   5.00  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   4.38  คะแนน 
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แนวทางการพัฒนา 

   แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองที่ดีน้ันตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไปคือ 

 1.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มมาก
ข้ึน  ซึ่งขณะน้ีมีอาจารยในโปรแกรมฯ อยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 4  ทาน 

 2.  สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ เขียนเอกสารประกอบการสอนและตําราเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

 3.  สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ พัฒนาตนเองดานการวิจัย  และขอรับการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยจากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกเพิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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คําสัง่มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ท่ี  329/2556 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  

             โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สาํนัก และสถาบันฯ  
………………………………………….. 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม  
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู
และงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําป
การศึกษา 2555 ดังน้ี 
 

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 
6. อาจารยสุธิดา   ทิพยโส   กรรมการ 
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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 
10. นางกรรณิกา   กลอมวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
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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   ไชยชนะ   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 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
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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 
4. อาจารยจีรวรรณ   นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
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5. อาจารยอัฏศณี   เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
6. อาจารยกิตติพงษ   ภูพัฒนวิบลูย  กรรมการ 
7. อาจารยมาลินี   นาคใหญ   กรรมการ 
8. อาจารยกสมล   ชนะสุข   กรรมการ 
9. อาจารยขวัญยุพา   ศรีสวาง   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การเงินและการธนาคาร) 
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 
3. อาจารย ดร.ไพรัช   มากกาญจนกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิริ   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิตัง้ธรรม  กรรมการ 
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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 
3. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ         กรรมการ 
4. อาจารยปยนาถ   อ่ิมดี               กรรมการและเลขานุการ 
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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 
9. อาจารยธารา   จันทรอนุ   กรรมการและเลขานุการ 
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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 

 
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

1. อาจารยสนธยา   โจมกัน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฎนภา   โพธ์ิเรือง   กรรมการ 
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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 
5. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
6. อาจารยพิมพชนก   มูลมิตร   กรรมการและเลขานุการ 
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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 
6. Ajarn Wang   Guan   กรรมการ 
7. Ajarn Han   Ying   กรรมการ 
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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 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชญาภา   ยืนยาว   กรรมการ 
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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 
6. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 
7. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 
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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 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยวันเพ็ญ   แวววีรคุปต  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยฐติิวัลย  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 
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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 
7. นางสาวยุวพรรณ   ผึ้งทอง   กรรมการ 
8. นางสาววิศนี   จินดารัตน  กรรมการ 
9. นายประวิทย   คนเท่ียง   กรรมการ 



 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) ประจําปการศึกษา 2555 84 
 

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 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. กําหนดองคประกอบและตัวบงชีใ้นการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอด
คลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 

2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
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4. เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการ
ติดตามและประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ

มหาวิทยาลัยปการศึกษาละ ๒ คร้ัง  
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
   สั่ง      ณ      วันท่ี         28      กุมภาพันธ      พ.ศ.      2556 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ) 
รองอธิการบด ี ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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