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คาํนํา 
 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไ้ขเพิ*มเติม ( ฉบบัที* 2 ) พ.ศ. 2545 
กาํหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาที*มุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐาน  และกาํหนดให้
สถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา     ดงันั4น   คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม  จึงนาํระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาใช้ในการบริหารจดัการและ
ปฏิบติังาน ตั4งแต่ ปีการศึกษา 2540   มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื*องทุกปี
การศึกษา และ ปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจดัการไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   
ตามองค์ประกอบคุณภาพและตวับ่งชี4 ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื*อการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่ง
เป็นทางการ 
             รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบบัที* 10  ของคณะวิทยาการจดัการ  จดัทาํสําหรับ
การประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั4งแต่วนัที*  1   มิถุนายน  2552   
ถึงวนัที* 31 พฤษภาคม  2553   เป็นรายงานที*เสนอขอ้มูลจาํนวน  10  องคป์ระกอบ 42  ตวับ่งชี4   ไดแ้ก่   
องคป์ระกอบที* 1 ปรัชญา  ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ แผนดาํเนินการ   องคป์ระกอบที* 2  การเรียน
การสอน   องค์ประกอบที*   3   กิจกรรมการพฒันานักศึกษา         องค์ประกอบที*  4  การวิจัย    
องค์ประกอบที* 5 การบริการวิชาการแก่สังคม   องค์ประกอบที* 6  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม    
องค์ประกอบที* 7  การบริหารและการจัดการ     องค์ประกอบที*  8  การเงินและงบประมาณ 
องคป์ระกอบที* 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และองคป์ระกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี  โดยมี
เกณฑ์การประเมินดงันี4     ระดบั  ≤  1.50 =  การดาํเนินงานของคณะยงัไม่ได้คุณภาพ  ระดบั 1.51-
2.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้    ระดบั 2.01-2.50 = การดาํเนินงานของ
คณะไดคุ้ณภาพในระดบัดี   ระดบั 2.51-3.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
  การประเมินคุณภาพภายในประจาํปีการศึกษา 2552  จะเป็นการส่งเสริมให้คณะ
วิทยาการจดัการ  นาํผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาคุณภาพของผลผลิตในการจดัการศึกษาและ
เพื*อปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบติังานตามพนัธกิจของคณะอยา่งต่อเนื*องต่อไป 
 
 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์   ฉิมะสังคนนัท)์ 
                      คณบดี คณะวทิยาการจดัการ 
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ส่วนที0 1  ข้อมูลเบืFองต้นของคณะวทิยาการจัดการ 

1. ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวทิยาการจัดการ    

นบัตั4งแต่เริ*มใชพ้ระราชบญัญติัวทิยาลยัครู พ.ศ.2518   ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง  พ.ศ.2547 ซึ* ง
กาํหนดบทบาทหนา้ที*ของวทิยาลยัครูใหเ้ปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาอื*น ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนือจากครุศาสตรบณัฑิตคือ วทิยาศาสตรบณัฑิตและศิลปศาสตรบณัฑิต  ทาํใหโ้ครงสร้างของ
วทิยาลยัครูเปลี*ยนไปจากเดิมโดยไดมี้การเปิดคณะวชิาใหม่ขึ4นมารองรับไดแ้ก่คณะวชิาวทิยาการจดัการ 
และมีพฒันาการเป็นลาํดบั ดงันี4  
 ก่อนปี พ.ศ.2527 มีภาควชิาซึ* งเกี*ยวขอ้งกบัวชิาการของคณะ คือภาควชิาสหกรณ์ขึ4น แต่สังกดั
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ปี พ.ศ.2527  เริ*มก่อตั4งคณะวิทยาการจดัการ 
 ปี พ.ศ.2528 ตั4งคณะวทิยาการจดัการอยา่งเป็นทางการ  เริ*มมีการบริหารคณะวทิยาการจดัการ
อยา่งเป็นระบบ  ผูบ้ริหารท่านแรก  ไดแ้ก่  ผศ.ดร.ระวงั  เนตรโพธิO แกว้  ซึ* งดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้คณะ
วชิา  และมีภาควชิาเดียว คือ ภาควชิาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  และในช่วงเริ*มตน้มีคณาจารย ์10 ท่าน 
คือ  ผศ.ดร.ระวงั  เนตรโพธิO แกว้ อาจารยอ์ารีย ์  สิกขมาน  อาจารยพ์งษศ์กัดิO   ปัญจพรผล  อาจารยพ์ิภพ 
สุวรรณรักษ ์  อาจารยจ์งจิต  ปัญญชุณห์  อาจารยชู์เกียรติ ฤกษอุ์ดม  อาจารยส์นธยา  คงฤทธิO   อาจารย์
เจียม  เคหะธูป  อาจารยบุ์ญยืน แซ่หุ่นและ อาจารยเ์บญจมาศ วชัรเทวินทร์กุล 
 ต่อมาไดมี้การแบ่งการบริหารออกเป็น 5 ภาควชิา  ไดแ้ก่  ภาควชิาบริหารธุรกิจและสหกรณ์   
ภาควชิาการเงินและบญัชี  ภาควชิาการตลาด   ภาควชิาเศรษฐศาสตร์  และภาควชิานิเทศศาสตร์ 
 ตั4งแต่ปี  พ.ศ. 2528– 2537  ในส่วนของการจดัการศึกษานั4น  คณะวชิาวทิยาการจดัการ  ได้
ดาํเนิน การผลิตบณัฑิตสาขาวชิาการศึกษาและสาขาวชิาศิลปศาสตร์  ดงันี4  
 1.  สาขาวชิาการศึกษา  ไดแ้ก่  การผลิตบณัฑิต  โปรแกรมวชิาสหกรณ์  ระดบัปริญญาตรี  4 ปี  
โดยเปิดรับนกัศึกษาอยา่งต่อเนื*องนบัตั4งแต่ปีการศึกษา  2525   เป็นตน้มา   และตั4งแต่ปีการศึกษา  2533    
ไม่มีนกัศึกษาโปรแกรมวชิาสหกรณ์ 
 2.  สาขาวชิาศิลปศาสตร์  โดยคณะฯ ไดเ้ปิดสอนมาตั4งแต่ปีการศึกษา 2528  ตามโปรแกรมวชิา
ต่อไปนี4  

2.1  โปรแกรมวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  เปิดรับทั4งในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  ทั4ง
ภาคปกติและภาค กศ.พป.  และไดปิ้ดรับนกัศึกษาของโปรแกรมวชิานี4 ในปีการศึกษา  2533 
 2.2 โปรแกรมวชิาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์  ระดบัอนุปริญญาสาํหรับนกัศึกษา
ภาคปกติ  (ซึ* งไดปิ้ดรับนกัศึกษาตั4งแต่ปีการศึกษา  2532)  โดยเปลี*ยนมารับนกัศึกษาโปรแกรมวชิา
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นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์)  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี แทน  และตั4งแต่ปีการศึกษา 2539  โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์ไดเ้ปิดแขนงใหม่  คือ  แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

2.3 โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป  ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  ไดเ้ปิดรับนกัศึกษาภาคปกติ   ตั4งแต่
ปีการศึกษา 2532  จนกระทั*งปีการศึกษา  2536  ไดปิ้ดโปรแกรมวชิานี4  และเปิดรับโปรแกรมวชิา
บริหารธุรกิจระดบัปริญญาตรี 4 ปี แทน  ส่วนโปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป  ระดบัปริญญาตรี 2 ปี
หลงั  ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา ภาค กศ.พป. 

ในราวกลางภาคการศึกษาที* 2/2542 คณะฯ ไดป้รับเปลี*ยนรูปแบบการบริหารงานวชิาการจาก
ภาควชิาเป็นโปรแกรมวชิาตามนโยบายของสถาบนั  โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวชิา  ดงันี4  
  1.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจและการจดัการทั*วไป 
  2.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
  3.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
  6.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
 และยงัไดเ้ริ*มนาํมาตรการการประกนัคุณภาพการศึกษามาใช ้  โดยในส่วนของคณะฯ ไดจ้ดัทาํ
คู่มือการประกนัคุณภาพและไดม้อบหมายใหโ้ปรแกรมวิชาทั4งหมด จดัทาํคู่มือการศึกษาตนเองและ
คู่มือนกัศึกษาของโปรแกรมวชิา เพื*อมอบใหแ้ก่นกัศึกษาของโปรแกรมวชิาดว้ย 
 ปี พ.ศ. 2543  ไดเ้ปลี*ยนแปลงหลกัสูตรใหม่ทั4งในส่วนของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  และ
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั และมีการจดัทาํคู่มือ
นกัศึกษาของโปรแกรมวชิา ตามหลกัสูตรใหม่เป็นครั4 งแรก 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจและการจดัการทั*วไป  (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)์  และในปีเดียวกนันี4  คณะฯ ไดส้ร้างห้องปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร  1  หอ้ง  และ
หอ้งปฏิบติัการบญัชี 1 หอ้ง 
 ปี พ.ศ. 2545  เปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลงัอนุปริญญา  แขนงการบญัชี  การเงิน
และการธนาคาร  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละยกเลิกการเปิดหลกัสูตรการจดัการทั*วไป  
แขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไปเพียงโปรแกรมเดียว  และในปีนี4คณะฯ ได้
สร้างหอ้งปฏิบติัการการจดัรายการวทิยโุทรทศัน์  1  หอ้ง นอกจากนี4  คณะฯ ไดด้าํเนินการบริหาร
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภายหลงัจากที*บริหารภายใตค้วามร่วมมือกบัคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปี พ.ศ. 2546 ในระดบัปริญญาตรี  เปิดหลกัสูตรนิเทศศาสตร์  (การจดัรายการวทิยโุทรทศัน์) 
และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)   
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ปี พ.ศ. 2547 ในระดบับณัฑิตศึกษา เปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) 
โดยจะรับนกัศึกษารุ่นที* 1 ในภาคเรียนที* 2 ปีการศึกษา 2547 จาํนวน 2 หอ้ง 

ปี พ.ศ. 2548   เปิดรับนกัศึกษารุ่นที* 2  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   (การจดัการทั*วไป) 
จาํนวน 2 หอ้ง 

ปี พ.ศ. 2549 ในระดบับณัฑิตศึกษา เปิดรับนกัศึกษารุ่นที* 3  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(การจดัการทั*วไป) จาํนวน 2 ห้อง และหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) สําหรับ
ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 หอ้ง 

ปี พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดด้าํเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรทั4งหมด จาํนวน 4 หลกัสูตร ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตมากขึ4น ดงันี4  

1. บริหารธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 5 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการจดัการทั*วไป  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื*อวนัที* 16 ธนัวาคม 2549 

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิานิเทศศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี ใหมี้ความทนัสมยั 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตมากขึ4น โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื*อวนัที* 16 ธนัวาคม 2549 

3. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตมากขึ4น โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื*อวนัที* 25 มกราคม 2550 

4. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ิจารณารับทราบ
การใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) : หลกัสูตรกลาง เมื*อวนัที* 8 กุมภาพนัธ์ 2551 

ปี พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดด้าํเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรทั4งหมด จาํนวน 4 หลกัสูตร ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตมากขึ4น ดงันี4  

ปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจดัการไดจ้ดัทาํหลกัสูตรใหม่ จาํนวน 1 หลกัสูตร 2 สาขาวิชา คือ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เพื*อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิตมากยิ*งขึ4 น โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตร (สกอ.รับรอง) เมื*อ
วนัที* 25 พฤษภาคม 2552 คณะฯ  ไดรั้บงบประมาณแผน่ดินจาํนวน  40  ลา้นบาท  เพื*อก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมปฏิบติัการบญัชีและโลจิสติกส์ 
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ปี พ.ศ.2552 คณะวทิยาการจดัการเปิดสอนหลกัสูตรใหม่ 2 สาขาวชิาคือหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  และเพิ*ม
โปรแกรมวชิา อีก 2 โปรแกรมวชิา รวมเป็น 9 โปรแกรมวชิา 1 แขนงวชิา เพื*อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ดงันี4  

1. โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป 
2. โปรแกรมวชิาการบญัชี 
3. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
4. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
5. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
6. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
7. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (การจดัการโลจิสติกส์) 
8. โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
9. โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
10. กลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์ 

2. ปรัชญา   วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  วตัถุประสงค์  และ แผนงาน 

2.1 ปรัชญา  
เพิ*มศกัยภาพบุคคลดว้ยการศึกษา  สร้างสมภูมิปัญญาเพื*อการพฒันาทอ้งถิ*น 

2.2  วสัิยทัศน์  
คณะวทิยาการจดัการมุ่งที*จะเป็นคณะวชิาที*ใชค้วามรู้เป็นฐานการพฒันาและบูรณาการองค์

ความรู้สู่ชุมชน เพื*อพฒันาคนและทอ้งถิ*นใหเ้ป็นมืออาชีพ 
2.3 พนัธกจิ  

คณะวทิยาการจดัการมีพนัธกิจ  5  ประการ  คือ 
 1.  ผลิตบณัฑิตที*มีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นกาํลงัหลกัของทอ้งถิ*น 
 2.  สร้างงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้เชิงบูรณาการ 

3.  บริการทางวชิาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทอ้งถิ*น 
4.  ทาํนุบาํรุงศาสนา สร้างเสริมจริยธรรม อนุรักษแ์ละฟื4 นฟูศิลปะ วฒันธรรม สิ*งแวดลอ้ม 

 5.  พฒันาระบบการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
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2.4 วตัถุประสงค์ 
 1.  ผลิตบณัฑิตที*มีคุณลกัษณะพึงประสงคแ์ละเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการ 
 2.  สร้างงานวจิยัและพฒันางานสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ 
 3.  บริการทางวชิาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทอ้งถิ*น 
 4.  บาํรุงศาสนา  สร้างเสริมจริยธรรม  อนุรักษแ์ละฟื4 นฟูศิลปะและวฒันธรรม 
 5.  พฒันาสู่การเป็นองคก์รการเรียนรู้และใชค้วามรู้เป็นฐานของการพฒันา 
 6.  บริหารงานดว้ยความเป็นธรรม  โปร่งใส  และตรวจสอบได ้
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1.   ด้านการผลติบัณฑิต มุ่งเน้นขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื*อให้
นกัศึกษามีคุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น (Five Domains of  Learning) การพฒันา
นกัศึกษาสู่ School of Business การพฒันานกัศึกษาตามจุดเนน้ของโปรแกรมวิชา การดาํเนินการพฒันา
ศูนยช่์วยการเรียนรู้ และการพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการจดัการเรียนการสอน 

2.   ด้านการวจัิย  มุ่งการวิจยัเพื*อสร้างสมองคค์วามรู้ โดยการจดัตั4งหน่วยวิจยั การวิจยั
ร่วมระหวา่งอาจารย-์นกัศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์ดา้นงานวจิยั 

3.   ด้านการบริการวิชาการ มุ่งให้บริการวิชาการทางธุรกิจทั4งภายในและภายนอก และ
จดัอบรมทกัษะวชิาชีพทางธุรกิจ 

4.   ด้านทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้นกัศึกษาและบณัฑิตดาํรงตน
โดยยดึมั*น  ประพฤติตนตามหลกัศาสนาและส่งเสริม  อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

5. ด้านการบริหารจัดการ มุ่งบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  นาํระบบประกนั
คุณภาพและการบริหาร 
2.6 วตัถุประสงค์ 

1. บณัฑิตคณะวิทยาการจดัการมีความรู้ มีคุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5  
ดา้นและมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์  ภาษา และการสื*อสาร 

2. คณะเป็นศูนย์กลางการพฒันาองค์ความรู้และการวิจยั ด้านการบริหารจดัการและ
นิเทศศาสตร์  เพื*อประโยชน์ต่อการพฒันานกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร และการให้บริการวิชาการแก่
ทอ้งถิ*น   

3. ทรัพยากรของคณะถูกนาํไปใชอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. โครงสร้างระบบการบริหารจดัการที*มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั4งในเชิงนโยบาย

และการปฏิบติั  
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5. คณาจารยแ์ละบุคลากรมีศกัยภาพและคุณวุฒิสูงขึ4นทั4งในเชิงปริมาณและคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม สามคัคีธรรม สมเป็น
แบบอยา่งที*ดีของนกัศึกษาและสังคม 

6. มีผลงานวจิยัพื4นฐานและวิจยัประยุกต ์ตลอดจนการนาํเอาเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์ 
เพื*อตอบสนองต่อความตอ้งการของมหาวทิยาลยัและทอ้งถิ*น   

7. คณะมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา พร้อมที*จะไดรั้บการตรวจสอบ
จากภายในและภายนอก 

8.  คณาจารยแ์ละบุคลากรมีวฒันธรรมและมีความรัก  สามคัคี  ร่วมกนัทาํงาน  
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ยุทธศาสตร์คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2552-2556 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรม เพื0อเป็นฐานการพฒันาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ0น  เพื0อพฒันาคนและท้องถิ0น 

ให้เป็นมืออาชีพ 

พนัธกจิ ผลติบัณฑิตที0มีความรู้

คู่ คุณธรรมและเ ป็น

กาํลงัหลกัของท้องถิ0น 

สร้างงานวจิัยและพฒันาองค์

ความรู้เชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์ 

1.บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ   ตาม
คุณลักษณะบณัฑิตที*
พึงประสงคข์องคณะ 
2. บัณฑิตมีทักษะ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
ภ า ษ า   แ ล ะ ก า ร

ประเดน็ 

ยุทธศาสตร์ 

ด้านการผลติบัณฑิต 

1. มีงานวิจยัที*สามารถสร้าง 
องคค์วามรู้ใหม่ 
2. ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันานักศึกษา   คณาจารย ์บุคลากร 
และทอ้งถิ*น 
3. อาจารยแ์ละบุคลากรมีศกัยภาพและ
คุณวฒุิสูงขึ4น 
4.สืบสานสนับสนุน พฒันาและวิจัย
ตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ 
 

ด้านการวจิัย 
 

 

บริการทางวิชาการ

และกระจายโอกาส

ทางการศึกษาแก่

ท้องถิ0น 

ด้านการบริการ

วชิาการ 
 

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร  ที*
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ค ว า ม ต้อ ง ก า ร
ของทอ้งถิ*น 
 

ทํานุบํารุงศาสนา สร้างเสริม

จริยธรรม  อนุรักษ์และฟืF นฟู

ศิลปะ วฒันธรรม สิ0งแวดล้อม 

คณาจารย ์บุคลากรและ
บัณ ฑิ ต  ต ระ หนัก ใ น
คุ ณ ค่ า ท า ง ศ า ส น า 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ*น 

ด้านทาํนุบํารุงศาสนา

และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาระบบการบริหาร

จัดการ โดยใช้       

หลกัธรรมาภิบาล 
 

1. บริหารจดัการมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ 
2. มีระบบและกลไกการ  
 ประกนัคุณภาพการศึกษาที*
มีประสิทธิภาพ 
3.  การบริหารจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 
ทรัพยากรใชอ้ยา่งคุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านการบริหาร  
 

ปรัชญา เพิ0มคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาเพื0อการพฒันาท้องถิ0น 
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1.  ปฏิรูปการเรียนรู้ 
     1.1.  ผู้เรียน 
 1.1.1  มีระบบคดักรองผูเ้รียน 
 1.1.2  การปรับฐานความรู้นกัศึกษาก่อนเขา้เรียน 
 1.1.3  กาํหนดมาตรฐานความรู้พื4นฐานการใชเ้ทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์เบื4องตน้ และทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
 1.1.4  วางระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษารักการอ่านหนงัสือทั4งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 1.1.5  ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื*อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น (Five  Domains of Learning) โดยมุ่งพฒันานกัศึกษาสู่  
                          School  of  Business  และพฒันานกัศึกษาตามจุดเนน้ของโปรแกรมวชิา      
    1.2  ผู้สอน 
 1.2.1  พฒันาคุณภาพและศกัยภาพผูส้อนดา้นการจดัการเรียน  การสอน 
 1.2.2  สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาตาํราในแต่ละวชิาใหไ้ดม้าตรฐาน 
 1.2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํวจิยัและผลงานทางวชิาการ ดาํเนินการพฒันาศูนยช์่วยการเรียนรู้ 
 1.2.4  เพิ*มจาํนวนอาจารยท์ี*มีคุณวฒุิตรงตามสาขาของแต่ละหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานที*กาํหนด 
 1.2.5  ปรับปรุงและพฒันาระบบอาจารยท์ี*ปรึกษา โดยเนน้ใหอ้าจารยท์ี*ปรึกษามีส่วนร่วมกบันกัศึกษาในการวางแผนการเรียนรู้และการส่งเสริมนกัศึกษา  
                          ตามศกัยภาพของนกัศึกษา  
 1.2.6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื*อการพฒันาอาจารยโ์ดยใชอ้งคก์รต่างๆ  ในทอ้งถิ*นเป็นฐาน และเป็นแหล่งการเรียนรู้โดยตรงใหม้ากขึ4นเพื*อนกัศึกษา  
                          จะไดม้ีประสบการณ์ตรง 
  1.3  หลกัสูตร 
 1.3.1  พฒันาหลกัสูตรใหม่ 

1.  ยุทธศาสตร์ 

     ด้านการผลติ 

     บัณฑิต 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ  9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.4  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
 1.4.1  พฒันาระบบการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนและระบบการเรียนรู้ร่วมกบัภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 1.4.2  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

1.4.3  บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมเขา้กบัรายวิชาเพื*อให้บณัฑิตเป็นมนุษยท์ี*สมบูรณ์โดยสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมที*
น่าสนใจตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  

1.4.4  พฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหม้ีความหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติ  เนื4อหาวชิา และบริบทของผูเ้รียนที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
                       และใชก้ิจกรรมเป็นสื*อ  การทาํงานวชิาการร่วมกนัระหวา่งอาจารย ์นกัศึกษา  และสถานประกอบการในรูปของสหกิจศึกษา รวมถึงการเรียนรู้จาก 
                       ประสบการณ์จริง 
 1.4.5  พฒันาแหล่งเรียนรู้และสื*อนวตักรรมทางการศึกษา  ใหร้วมถึงมีความหลากหลาย ทั4งในรูปแบบของสื*อและช่องทางการเขา้ถึงสื*อ เพื*อส่งเสริมการ 
                        เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัแหล่งเรียนรู้อื*น การติดตามประเมินผลการสอนและการวดัผลเพื*อเป็นกลไก  
                        ตรวจสอบคุณภาพ เพื*อเป็นการสร้างสงัคมของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.4.6  สร้างเครือข่ายคลงัสมองในแต่ละดา้น 
    1.5  ปัจจยัสนับสนุนและสภาพแวดล้อมอื0นๆ 
 1.5.1  จดัหอ้งเรียนใหเ้พียงพอและอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะโปรแกรมวชิา 
 1.5.2  จดัภูมิสถาปัตยใ์หเ้อื4อต่อการศึกษาและการเรียนรู้  เสริมสร้างบรรยากาศการแลกเปลี*ยนเรียนรู้ระหวา่งคณาจารยแ์ละผูเ้รียน 
 1.5.3  สนบัสนุนใหส้าํนกัวทิยบริการเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ และให ้School of Business  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นแหล่งพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
 1.5.4  สนบัสนุนใหม้ีศูนยผ์ลิตสื*อการเรียนการสอน  พฒันาระบบ ICT  เพื*อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย  
 1.5.5  พฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัใหก้า้วทนัพฒันาการดา้นการสอน และเทคนิควธิีการจดัประสบการณ์เรียนรู้โดยใหเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 1.5.6  พฒันาหอ้งปฏิบตัิการใหท้นัสมยัและสิ*งอาํนวยความสะดวก 
 1.5.7  พฒันาบริหารจดัการดา้นกายภาพที*ส่งเสริมคุณภาพของชีวติของ อาจารยแ์ละนกัศึกษา  เช่น หอ้งสุขา  โรงอาหาร  หอ้งเก็บวสัดุ  เป็นตน้ 
 1.5.8  ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการดา้นการบริหารบุคลากร การจดัซื4อจดัจา้ง  การเบิกจ่ายเงิน การจดัทาํงบประมาณ การติดตามผลและตรวจสอบภายใน 
 1.5.9  ปรับปรุงระบบสารสนเทศและสร้างนวตักรรมใหม่ สาํหรับการบริหารงานของคณะ 
 

1.  ยุทธศาสตร์ 

     ด้านการผลติ 

     บัณฑิต 
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4.  พฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวจิยั 
          4.1  การจดัตั4งหน่วยวจิยัที*พฒันาองค ์ความรู้ใหม่   
          4.2  การวจิยัร่วมระหวา่งอาจารย-์นกัศึกษา-ภาคธุรกิจ ใหเ้กิดโครงการสร้างงานใหม่จากการนาํผลการวจิยัไปใช ้ 
          4.3  การพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นงานวจิยัใหม้ีการสร้างสรรคส์ิ*งประดิษฐ ์ นวตักรรมที*มุ่งการจดสิทธิบตัรได ้
5.  การจดัตัFงหน่วยวจิยั  
          5.1  สร้างระบบการพฒันานกัวจิยั  ใหม้ีการวจิยัดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถิ*น 
          5.2  ส่งเสริมสนบัสนุน การเขา้ถึงแหล่งทุน  ของมหาวทิยาลยัภายในและแหล่งทุนภายนอกเพื*อสู่ความเป็นเลิศ 
6.  การส่งเสริมงานวจิยัตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ 
          6.1  สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งกบัโครงการพระราชดาํริ 
          6.2  ผลกัดนัและสนบัสนุนใหเ้กิดงานวจิยัตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ 
          6.3  ส่งเสริมการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทอ้งถิ*น 

1.  ยุทธศาสตร์ 

      ด้านการผลติ 

      บัณฑิต 
 

2.มุ่งพฒันานักศึกษาด้วยโครงการ    School of   Business 
          2.1  พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพทางวชิาการ 
          2.2  พฒันาความสามารถทางดา้นภาษาต่างประเทศ 
          2.3  พฒันาความสามารถทางดา้นการสื*อสาร 
          2.4  พฒันาความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี
3. เพิ0มหลกัสูตร 
          3.1.  หลกัสูตร 2 ปริญญา 
          3.2   หลกัสูตรปริญญาโท  สาขานิเทศศาสตร์ 
          3.3   หลกัสูตรปริญญาโท  สาขาบญัชี 
          3.4    หลกัสูตร   Mini -  MBA 
 

2. ยุทธศาสตร์ 

     ด้านการวจิัย 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 11 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

4.  ยุทธศาสตร์ 

ด้านทํานุบํา รุงศาสนา  
และศิลปวฒันธรรม 

3.  ยุทธศาสตร์ 

ด้านการบริการวชิาการ 

7.  การบริการวชิาการแก่ท้องถิ0น 
          7.1  บริการวิชาการทางธุรกิจทั4งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตรรวมถึงความสอดคลอ้งของชุมชนและ
ทอ้งถิ*น 
          7.2  อบรมทกัษะวชิาชีพทางธุรกิจรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนของคณะฯ  ที*มีเครือข่ายอยู ่  

8. การทาํนุบํารุงศาสนาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ0น 
          8.1  ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศาสนาศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิ*น  เพื*อสู่การเรียนรู้อยา่งย ั*งยนื 
           8.2  ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกทางวฒันธรรมใหแ้ก่เยาวชนนกัศึกษาและประชาชนในทอ้งถิ*น  
           8.3  สนบัสนุนและการส่งเสริมเปิดหลกัสูตร  โปรแกรมที*มีความทนัสมยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ*น 
           8.4  จดัทาํแผนอตัรากาํลงัรวมถึงการพฒันาครูอาจารยใ์หม้ีศกัยภาพสูงขึ4นและสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้ใหม่ๆ อยา่งสมํ*าเสมอ 

9.  การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
          9.1  บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
          9.2  จดัระบบการทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหก้ารทาํงานเกิดความคล่องตวัและลดขั4นตอนที*ไม่จาํเป็นออกไป      
          9.3  กระจายอาํนาจความรับผิดชอบ  รวมถึงอาํนาจหนา้ที*ให้ทุกส่วนของคณะมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงานร่วมกนั
เพื*อใหเ้กิดศกัยภาพ 
          9.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบการบริหารงานของคณะ/โปรแกรม/หน่วยงานภายในคณะ/ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลโดย
ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
10.  พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
          10.1  พฒันาระบบประกนัคุณภาพเพื*อใหเ้กิดมาตรฐานดา้นการศึกษารวมทั4งการประเมินทั4งภายในและภายนอก 
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คณบดี 

กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ 

ส่วนสนับสนุนงานบริหาร 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสัมพนัธ์       
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนโยบายและวางแผน 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานการเจา้หนา้ที* 
- งานพสัดุและอาคารสถานที* 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
ส่วนสนับสนุนงานวิชาการ 
- งานบริการวชิาการ 
- งานศิลปะและวฒันธรรมและกิจการนกัศึกษา 
- งานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ศูนยบ์ริการวชิาการธุรกิจ 
- งานกิจการนกัศึกษา 
ส่วนส่งเสริมและพฒันางานวิชาการ 
- ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ 
- ศูนยศึ์กษาการพฒันาธุรกิจและการจดัการ 
- ศูนยว์จิยัเพื*อพฒันาองคค์วามรู้และทอ้งถิ*น 
- ศูนยป์ระสานงานบณัฑิตศึกษา 
- ศูนยบ่์มเพาะทางวสิาหกิจ 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

โปรแกรม/สาขาวชิา สํานักงานคณบด ี

3. โครงสร้างองค์การการบริหารงาน 

 

- โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป 

- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

       (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

       (การตลาด) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

       (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

       (การเงินและการธนาคาร) 
- โปรแกรมวชิาการบญัชี 

- โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ 

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
- โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ   

(การจดัการโลจิสติกส์) 

- กลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์

รองคณบดี     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ 

รองคณบดี     อาจารยพ์งษส์ันติO   ตนัหยง 

รองคณบดี     อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา 

ผูช่้วยคณบดี     อาจารย ์ดร.มาริษา   สุจิตวนิช 

ผูช่้วยคณบดี     อาจารยส์มใจ  เภาดว้ง 

ประธานโปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น 

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์   

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  บุญทานนท ์

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  อาจารย ์ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล 

    (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  อาจารยว์นัเพญ็  คงวฒันกุล    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวชิาการบญัชี   อาจารยว์ีรกิจ  อุฑารสกุล  

ประธานโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  อาจารย ์ดร.สุชาดา  แสงดวงดี 

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  อาจารยก์นกพชัร วงศอิ์นทร์อยู ่

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)   

ประธานโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ  อาจารยศ์านติ  ดิฐสถาพรเจริญ 

(การจดัการโลจิสติกส์)    

ผูป้ระสานงานกลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร บุญเพญ็ 
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บทบาทหน้าที0ของคณะกรรมการบริหารคณะ 
 1.  กาํหนดปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ นโยบายและแผนพฒันาคณะฯ ทั4งใน
ระยะสั4น/ระยะยาว 
 2.  พิจารณาแผนงานโครงการและการจดัทาํคาํของบประมาณประจาํปี 
 3.  วางแผนพฒันางานวชิาการ โปรแกรมวชิา และการวจิยัเพื*อการเรียนการสอน 
 4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรของคณะฯ 

5.  พิจารณาจดัสรรอตัรากาํลงับุคลากรและสรรหาอาจารยพ์ิเศษ / ผูท้รงคุณวฒิุ 
6.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรของคณะฯ 

 7.  จดัทาํระเบียบ  ขอ้ตกลง  การปฏิบติังานของอาจารยแ์ละบุคลากรใหเ้ป็นไปตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพที*กาํหนด 
 8.  กาํกบั  ติดตามการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัโปรแกรมวชิาและระดบั
คณะฯ 
 9.  วเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากร และวางแผนการใชท้รัพยากรต่างๆ เพื*อให ้
เกิดความคุม้ค่า 
 
บทบาทหน้าที0ของคณบดีและรองคณบดี 
 

คณบดี   
 บริหารงานในรูปคณะกรรมการ  โดยทาํหน้าที*  ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที*กาํหนดไวภ้ายใต้
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของคณะฯ 
  
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
 รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ รวม 4 ฝ่าย  ไดแ้ก่  ฝ่ายบริหารและวางแผน  ฝ่ายวิชาการ  
วจิยัและบริการวชิาการ ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายกิจการนกัศึกษา  โดยมีงานที*รับผดิชอบ  ดงันี4  

ฝ่ายบริหารและวางแผน 
1. งานงบประมาณ การจดัซื4อ จดัจา้ง  
2. งานพฒันาอาคารสถานที* 
3. งานแผนยทุธศาสตร์และ กพร. 
4. งานประสานงานเลขานุการคณะ 
5. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย 
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ฝ่ายวชิาการ วจัิย และบริการวชิาการ 
1. งานวจิยั 
2. งานบริการวชิาการ 
3. งานส่งเสริมวชิาการ 
4. School of Business 
5. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย 

ฝ่ายกจิการพเิศษ 
1. การประกนัคุณภาพ 
2. งานพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
3. งานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
4. งานดา้นสารสนเทศของคณะฯ 
5. งานจดัสอบนกัศึกษา 
6. เจา้หนา้ที*พสัดุคณะ 
7. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 
1. งานกิจการนกัศึกษาและประสานงานกองพฒันานกัศึกษา 
2. วารสารคณะ 
3. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย 

 
สํานักงานคณบดี 

1. งานธุรการ - สารบรรณ 
2. งานการเงิน - บญัชี 
3. งานพสัดุ  ครุภณัฑ์ 
4. งานบริการเอกสาร – สื*อโสต 
5. งานประชาสัมพนัธ์คณะฯ 
6. งานอื*น  ๆ ที*คณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการประจําคณะวทิยาการจัดการ 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพ์งษส์ันต ์   ตนัหยง      รองประธานกรรมการ 
3. ดร.เกียรติศกัดิO              อิชยานนัท ์     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เทียนนอ้ย          กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
5. นายอดิศกัดิO    สุทธิโยธิน            กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท ์  กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช     กรรมการ 
9. อาจารย ์ดร.แสงแข   บุญศิริ                กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน์        เลขานุการ    
 

บทบาทหน้าที0คณะกรรมการประจําคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของคณะให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของสภามหาวทิยาลยั 
 2.  พฒันา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  ส่งเสริมงานวิจยั งานบริการวิชาการ แก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 
 4.  พิจารณาหลกัสูตรและรายละเอียดเกี*ยวกบัหลกัสูตรคณะ เพื*อนาํเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
 5.  วางระเบียบและข้อบงัคับที* เกี*ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที*สภา
มหาวทิยาลยัมอบหมายหรือตามความจาํเป็น 
 6.  พิจารณาเสนอเกี*ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํและพนกังาน
มหาวทิยาลยั สายวชิาการในคณะต่อมหาวทิยาลยั 
 7.  แต่งตั4งคณะอนุกรรมการหรือบุคลใดบุคลหนึ*งเพื*อดาํเนินการใดๆ อนัอยูใ่นอาํนาจหนา้ที*
ของคณะกรรมการประจาํคณะ 
 8.  ใหค้าํปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี 
 9.  ปฏิบติัหนา้ที*อื*นเกี*ยวกบักิจการของคณะ หรือตามที*อธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา คณะวทิยาการจัดการ 
 

โปรแกรมวชิาการจัดการทั0วไป 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกุล รองประธานโปรแกรมวชิา 
  อาจารยสิ์ริพงศ ์ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวชิา
 อาจารย ์ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ 
 อาจารยชู์เกียรติ ฤกษอุ์ดม กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกรี แกว้มณี กรรมการ 
 อาจารย ์ดร.แสงแข บุญศิริ กรรมการ 
 อาจารยสุ์กฤตา ชชัวาลกิจกุล กรรมการ 
 อาจารยพ์งษส์ันติO  ตนัหยง กรรมการ 
 อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 อาจารยพ์งศส์ฎา เฉลิมกลิ*น กรรมการ 
 อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงศ ์ กรรมการ 
 อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท ์ ประธานโปรแกรมวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ กรรมการ 
 อาจารยช์ญาพรรธณ์ เนตรโพธิO แกว้ กรรมการ 
 อาจารยอ์รพินท ์ บุญสิน กรรมการ 
 อาจารยพ์ิชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา  ทองอุ่น ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารย ์ดร. แสงแข บุญศิริ กรรมการ 
 อาจารยแ์พรวพรรณ ตรีชั4น กรรมการ 
 อาจารยจ์นัจิราภรณ์ ปานยนิดี กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 
 อาจารย ์ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยเ์ดช ธรรมศิริ รองประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยณ์ัฐชามญฑ์ ศรีจาํเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารยจี์รวรรณ นกเอี4ยงทอง กรรมการ 
 อาจารยส์มพล สุขเจริญพงษ ์ กรรมการ 
 อาจารยพ์นัธิการ์ วฒันกุล กรรมการ 
 อาจารยอ์ฎัศณี เพียรเจริญวงศ ์ กรรมการ 
 อาจารยม์าลินี นาคใหญ่ กรรมการ 
 อาจารยกิ์ตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ กรรมการ 
  อาจารยก์ุสุมา ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
    อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
 อาจารยว์นัเพญ็ คงวฒันกุล ประธานโปรแกรมวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร กรรมการ 
 รองศาสตราจารยโ์สรัจ กายบริบูรณ์ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร บุญเพญ็ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัดิO ชยั สหกุลบุญญรักษ ์ กรรมการ 
 อาจารยนุ์สรา เจนลาภวฒันกุล กรรมการ 
 อาจารยร่์มเกลา้ ศิลธรรม กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 
 อาจารยศ์านติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงษ ์ กรรมการ 
 อาจารยธ์นาณัติ กลา้หาญ กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวชิาการบริหารธุรกิจ (ธุรกจิระหว่างประเทศ) 
 อาจารยก์อบแกว้ วงศอิ์นทร์อยู ่ ประธานโปรแกรมวชิา 
 อาจารยพ์ิชามณชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการ 
 อาจารยธ์นพล ฐานาริยชยั กรรมการ 
 

โปรแกรมวชิาการบัญชี 
 อาจารยว์ีรกิจ อุฑารสกุล  ประธานโปรแกรมวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยจ์งจิต ปัญญชุณห์ กรรมการ 
 อาจารยพ์ิมพน์ารา พิบูลจิระกานต ์ กรรมการ 
 อาจารยป์าริชาติ ขาํเรือง กรรมการ 
 อาจารยสุ์ทิศา ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ 
  อาจารยส์มใจ เภาดว้ง กรรมการ 
 อาจารยไ์พโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 
 อาจารยบุ์ษบงค ์ สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
 นายสุวฒัน์ มาศภากรณ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 นายสุกรี นิโครธางกรู กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 อาจารย ์ดร.สุชาดา แสงดวงดี ประธานโปรแกรมวชิา 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา บวัเวช กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤติยา รุจิโชค กรรมการ 
 อาจารยณ์ชัชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
 อาจารยว์ีรศกัดิO  นาชยัดี กรรมการ 
 อาจารยป์ณิเธศ ชูแผน กรรมการ 
 อาจารย ์ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มรายวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยะพร บุญเพญ็ ผูป้ระสานงาน 
  ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัดิO ชยั สหกุลบุญญรักษ ์ กรรมการ 
 อาจารยนุ์สรา เจนลาภวฒันกุล กรรมการ 
 
บทบาทหน้าที0ของประธานโปรแกรมวชิา 

1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา 
2. ประสานงานกบัคณะฯ และอาจารยผ์ูส้อน 

 

บทบาทหน้าที0ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา 
1. บริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
2. กาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิต 
3. จดัทาํแผนเปิดรับนกัศึกษา 
4. จดัทาํรายวชิา/ผูส้อนประจาํวิชา 
5. กาํกบัดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวดัและประเมินผล รวมถึงการปฏิบติัตาม 
 จรรยาบรรณวชิาชีพ 
6. จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
7. ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม  :  จดัทาํมาตรฐานโปรแกรมวชิา 

คู่มือโปรแกรมวชิา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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4. หลกัสูตรและสาขาวชิาที0เปิดสอน 

� ระดับปริญญาตรี 

      1.  หลกัสูตรปริญญาตรี  4  ปี :  ภาคปกติ 
1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
1.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั*วไป 
1.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
1.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
1.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   
1.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
1.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
1.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
1.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน์) 
          2.  หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี :  ภาค กศ.พป. 

2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั*วไป 
2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
2.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   
2.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
2.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
2.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน์) 
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� ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) 

      Master of Business Administration (General Management) 

5. จํานวนบุคลากร 

    จาํนวนบุคลากรของคณะวทิยาการจดัการ ปีการศึกษา 2552  มีจาํนวน 65 คน จาํแนกเป็น 
ขา้ราชการพลเรือนสายวชิาการ 24 คน ขา้ราชการพลเรือนสายสนบัสนุน พนกังานราชการสาย
วชิาการ 2 คน พนกังานราชการสายสนบัสนุน 1 คน พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 33 คน และ
พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน  4 คน และลูกจา้งชั*วคราวจาํนวน 1 คน 

คณาจารยข์องคณะวทิยาการจดัการ ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในระดบั รองศาสตราจารย ์ 1 
คน ผูช่้วยศาสตราจารย ์11 คน  และอาจารย ์50 คน 

คุณวฒิุของคณาจารย ์  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 11 คน   ปริญญา
โท  50 คน และปริญญาตรี  2  คน   ในจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทนั4น  กาํลงัศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาเอก  11  คน โดยลาศึกษาต่อ 5 คนและศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 6 คน 
 

ตารางที0  1  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 

ขา้ราชการพลเรือนสายวชิาการ 24 36.92 

ขา้ราชการพลเรือนสายสนบัสนุน - - 

พนกังานราชการสายวชิาการ 2 3.08 

พนกังานราชการสายสนบัสนุน 1 1.54 

พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 33 50.77 

พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน 4 6.15 

ลูกจา้งชั*วคราว 1 1.54 

รวม 65 100 
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ตารางที0  2  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ตํ0ากว่าป.ตรี-ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทัFงหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวชิาการ 1 1 2 16 30 46 3 8 11 59 

สายสนบัสนุน 1 5 6 - - - - - 0 6 

รวม 2 6 8 16 30 46 3 8 11 65 
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ตารางที0  3   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหน่งทางวชิาการ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ จาํนวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย ์ - - 
รองศาสตราจารย ์ 1 1.69 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 13 22.04 
อาจารย ์ 45 76.27 

รวม 59 100.00 
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ตารางที0  4  ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวชิา ตําแหน่งวชิาการและคุณวุฒิสูงสุด 

        โปรแกรมวชิา ตาํแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 

รศ. ผศ. อาจารย์ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

การจดัการทั*วไป - 2 11 13 1 8 4 13 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ - 1 2 3 - 3 - 3 
การบญัชี - 2 7 9 1 7 1 9 
การเงินการธนาคาร 1 1 2 4 - 3 1 4 
การตลาด - 2 3 5 - 3 2 5 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 10 10 - 10 - 10 
การจดัการโลจิสติกส์ - - 2 2 - 2 - 2 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ - - 2 2 - 2 - 2 

เศรษฐศาสตร์ - 2 1 3 - 3 - 3 
นิเทศศาสตร์ - 3 5 8 - 4 4 8 

รวม 1 13 45 59 2 45 12 59 
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ตารางที0  5  ตารางแสดง รายนามอาจารย์ที0กาํลงัศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อาจารย ์

 

ลาศึกษา สาขา / มหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์กรี  แกว้มณี ลาบางเวลา บริหารธุรกิจ 

Edith Cowan University Australia  

สาํนกังานสภา 

สถาบนัราชภฏั 

นางสาวสุกฤตา  ชชัวาลกิจกลุ ลาบางเวลา บริหารธุรกิจ 

วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

- 
 

ผูช่้วยศาสตาจารยก์ฤติยา   รุจิโชค ลาเตม็เวลา คณะวารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

นางสาวปาริชาติ    ขาํเรือง ลาบางเวลา การจดัการทั*วไป  
มหาวทิยาลยัสยาม 

- 

นายเดช   ธรรมศิริ ลาเตม็เวลา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

นางสาวณฐัชามญฑ ์ ศรีจาํเริญรัตนา ลาเตม็เวลา วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
นางจีรวรรณ    นกเอี4ยงทอง ลาเตม็เวลา มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
นางสาวชญาพรรธณ์  เนตรโพธิO แกว้ ลาบางเวลา มหาวทิยาลยัศรีปทุม - 
นางสาวร่มเกลา้  ศิลธรรม ลาเตม็เวลา CHONGQING UNIVERSITY CHINA SCHOLARSHIP 

นางหรรษา  คลา้ยจนัทร์พงษ ์ ลาบางเวลา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
นางสาวอรพินท ์ บุญสิน ลาบางเวลา มหาวทิยาลยับูรพา - 
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ตารางที0  6  บุคลากรสายวชิาการ  คณะวทิยาการจัดการ 

รายนามข้าราชการ สายวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 

ลาํดับ ชื0อ – นามสกุล โปรแกรมวชิา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหน่ง ระดับ หมายเหตุ 

1  ผศ.กฤติยา   รุจิโชค    นิเทศศาสตร์  นศ.ม. (การหนงัสือพิมพ)์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8 ลาศึกษาต่อ 
2  ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ นิเทศศาสตร์ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สหวทิยาการ) 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  

3  ผศ.จงจิต   ปัญญชุณห์ บญัชี กศ.บ.  (ภาษาไทย)   
ค.บ. (ประวตัิศาสตร์) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  

4  ผศ.ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร การเงินและการธนาคาร บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) 
DMS. (Management Science) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  

5  อาจารยช์ูเกียรติ   ฤกษอ์ุดม การจดัการทั*วไป กศ.บ. (ประวตัิศาสตร์) อาจารย ์ 7  
6  ผศ.ดร.ธงชยั   พงศส์ิทธิกาญจนา การจดัการทั*วไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

DMS. (Management Science) 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  

7  อาจารยน์ุสรา    เจนลาภวฒันกุล เศรษฐศาสตร์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) อาจารย ์ 7  
8  อาจารยป์าริชาติ   ขาํเรือง บญัชี บธ.ม. (การบญัชี) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8 ศึกษาต่อ 
9  ผศ.ปิยะพร       บุญเพญ็ เศรษฐศาสตร์ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  
10  อาจารยแ์พรวพรรณ  ตรีชั4น บริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) อาจารย ์ 7  
11  อาจารย ์ดร.ไพรัช      มากกาญจนกุล การจดัการทั*วไป บธ.ม. (การตลาด) 

DMS. (Management Science) 
อาจารย ์ 7  
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ลาํดับ ชื0อ – นามสกุล โปรแกรมวชิา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหน่ง ระดับ หมายเหตุ 

12  ผศ.ดร.เยาวภา   บวัเวช นิเทศศาสตร์ นศ.ม. (การประชาสัมพนัธ์) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  
13  อาจารยพ์ิมพน์ารา พิบูลจิระกานต ์ บญัชี บธ.ม (การบญัชี) อาจารย ์ 7  
14  อาจารยว์นัเพญ็  คงวฒันกุล การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน) อาจารย ์ 7  
15  ผศ.ศกัดิO ชยั   สหกุลบุญญรักษ ์ เศรษฐศาสตร์ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  
16  ผศ.ดร.สมใจ   บุญทานนท ์ การตลาด   ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

DMS. (Management Science) 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  

17  ผศ.สุกรี        แกว้มณี การจดัการทั*วไป พบ.ม. (บริหารงานบุคคล) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8 ศึกษาต่อ 
18  อาจารย ์ดร.สุชาดา    แสงดวงดี นิเทศศาสตร์ นศ.ด.(นิเทศศาสตร์) อาจารย ์ 6  
19  ผศ.ดร.สุภาณี   อินทน์จนัทน์ บญัชี บธ.ม. (การบญัชี) 

DMS. (Management Science) 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  

20  ผศ.ดร.สุวฒัน์     ฉิมะสังคนนัท ์ การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) 
DMS. (Management Science) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  

21  รศ.โสรัจ      กายบริบูรณ์ การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (การบริหารการเงิน) รองศาสตราจารย ์ 9  
22  อาจารยว์ีรกิจ  อุฑารสกุล บญัชี บช.ม. (การบญัชี) อาจารย ์ 5  
23  อาจารยเ์ดช  ธรรมศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์ 4 ลาศึกษาต่อ 
24  ผศ.วรญา   ทองอุ่น บริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 8  
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รายนามพนักงานราชการ สายวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 

ลาํดับ ชื0อ – สกุล โปรแกรมวชิา วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1  อาจารยบ์ุษบงค ์สุวรรณะ บญัชี บธ.ม. (บญัชี) อาจารย ์  
2  อาจารยจ์ีรวรรณ  นกเอี4ยงทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์ ลาศึกษาต่อ 

 
รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 

ลาํดับ ชื0อ – นามสกุล โปรแกรมวชิา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1  อาจารยผ์อ่งใส   สินธุสกุล การจดัการทั*วไป บธ.ม. (การบญัชี) อาจารย ์  
2  อาจารยจ์นัทนา   พงศส์ิทธิกาญจนา การจดัการทั*วไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย ์  
3  อาจารยส์ิริพงศ ์   ไชยชนะ การจดัการทั*วไป บธ.ม. (การบริหารองคก์ารและการจดัการ) อาจารย ์  
4  อาจารยส์ุกฤตา  ชชัวาลกิจกุล การจดัการทั*วไป บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ์ ศึกษาต่อ 
5  อาจารยพ์งษส์ันติO    ตนัหยง การจดัการทั*วไป บธ.ม. (การจดัการทั*วไป) อาจารย ์  
6  อาจารยด์วงใจ    คงคาหลวง การจดัการทั*วไป บธ.ม. (บริหารงานบุคคล) อาจารย ์  
7  อาจารยร์่มเกลา้   ศิลธรรม การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย ์ ลาศึกษาต่อ 
8  อาจารย ์ดร.มาริษา  สุจิตวนิช นิเทศศาสตร์ DM. (Communication Management) อาจารย ์  
9  อาจารยณ์ชัชา    ศิรินธนาธร นิเทศศาสตร์ นศ.ม. (การประชาสัมพนัธ์) อาจารย ์  
10  อาจารยช์ญาพรรธณ์    เนตรโพธิO แกว้ การตลาด                          บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ์ ศึกษาต่อ 
11  อาจารยพ์ิชามญชุ์     เลิศวฒันพรชยั การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ์  
12  อาจารยส์ุทิศา    ไพบูลยว์ฒันกิจ บญัชี บธ.ม. (การบญัชี) อาจารย ์  
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ลาํดับ ชื0อ – นามสกุล โปรแกรมวชิา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหน่ง หมายเหตุ 

13  อาจารยณ์ชัชามญฑ ์  ศรีจาํเริญรัตนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์ ลาศึกษาต่อ 
14  อาจารย ์ดร.แสงแข    บุญศิริ บริหารทรัพยากรมนุษย ์ D.B.A. อาจารย ์  
15  อาจารยก์ุสุมา    ชนะสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์  
16  อาจารยส์มใจ    เภาดว้ง  บญัชี บธ.ม. (การบญัชี) อาจารย ์  
17  อาจารยพ์นัธิการ์  วฒันกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม.(การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์  
18  อาจารยพ์งศส์ฎา  เฉลิมกลิ*น การจดัการทั*วไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) อาจารย ์  
19  อาจารยส์มพล สุขเจริญพงษ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยอีินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) อาจารย ์  
20  อาจารยอ์ฎัศณี  เพียรเจริญวงศ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ) อาจารย ์  
21  อาจารยอ์รพินท ์บุญสิน การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ์  
22  อาจารยห์รรษา   คลา้ยจนัทร์หงษ ์ การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย ์ ศึกษาต่อ 
23  อาจารยว์ีรศกัดิO    นาชยัดี นิเทศศาสตร์ ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา) อาจารย ์  
24  อาจารยก์นกพชัร  วงศอ์ินทร์อยู ่ ธุรกิจระหวา่งประเทศ บธ.ม.(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) อาจารย ์  
25  อาจารยศ์านติ   ดิฐสถาพรเจริญ โลจิสติกส์ บธ.ม. (การจดัการโลจิสติกส์) อาจารย ์  
26  อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์  
27  อาจารยม์าลินี  นาคใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์  
28  อาจารยก์ิตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) อาจารย ์  
29  อาจารยธ์นพล  ฐานาริยชยั ธุรกิจระหวา่งประเทศ บธ.ม. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) อาจารย ์  
30  อาจารยไ์พโรจน์  ร่มบารมี บญัชี บช.ม. (บญัชี) อาจารย ์  
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ลาํดับ ชื0อ – นามสกุล โปรแกรมวชิา คุณวุฒิสูงสุด ตําแหน่ง หมายเหตุ 

31  อาจารยธ์นาณัติ  กลา้หาญ โลจิสติกส์ บธ.ม. (การจดัการโลจิสติกส์) อาจารย ์  
32  อาจารยจ์นัจิราภรณ์  ปานยนิดี บริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ อาจารย ์  
33  อาจารยป์ณิเธศ  ชูแผน นิเทศศาสตร์ M.A. (Film and Television) อาจารย ์  
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ตารางที0 7  บุคลากรสายสนับสนุน  คณะวทิยาการจัดการ 

พนักงานราชการ   สายสนับสนุน  คณะวทิยาการจัดการ 

ลาํดบั ชื*อ - นามสกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุวรรณี   วชิยัคาํจร ผูช่้วยเลขานุการคณะ  

 
พนักงานมหาวิทยาลยั  สายสนับสนุน  คณะวทิยาการจัดการ 

ลาํดบั ชื*อ - นามสกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวอุทยัวรรณ  รุ้งทองนิรันดร์ เจา้หนา้ที*ควบคุมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
2 นางสาวลกัขณา    อินทาปัจ เจา้หนา้ที*ธุรการ  
3 นางสาวสุกญัญา  แต่งตามพนัธ์ เจา้หนา้ที*พิมพดี์ด  
4 นายสรวชิ   พนัธ์แจ่ม เจา้หนา้ที*ควบคุมหอ้งปฏิบติัการ  
5 นางสาคร  ปราสาร คนงาน  

 
 
ตารางที0  8  รายนามอาจารย์พเิศษ  คณะวทิยาการจัดการ 

ชื0อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

ผศ.ชาํนาญ    อินทจกัร์ ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
อาจารยส์มศกัดิO   พรเจริญกลูกิจ บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยส์มชาย    ธรรมโมหะเว บธ.ม. (การเงิน การธนาคาร) 
อาจารยสุ์รศกัดิO     ทองสิมา บธ.ม. (การจดัการบุคคล) 
อาจารยร์มณ   เปียระบุตร บธ.ม. (การและการบริหารองคก์าร) 
อาจารยศ์รัญญา     เรืองจุย้ บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) 
อาจารย ์ดร.วชิาญ    เหรียญวไิลรัตน ์ Doctor of  management  science 
อาจารยสุ์วรรณี   วชิยัคาํจร บธ.ม. (การจดัการ) 
อาจารยช์ยัยนัต ์   ชูตระกรู MBA. (MARKETING) 
อาจารยธ์วชั     พิไลแสงสุรีย ์ MBA. (MARKETING) 
อาจารยรุ่์งยศ    รุ่งเรืองอนนัต ์ MBA. (GERNERIAL  MANAGEMENT) 
อาจารยธ์มนนท ์    นาคะบุตร บธ.ม. (การจดัการ) 
อาจารยก์รมิษฏ ์  อิชยานนัท ์ บธ.ม. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
ผศ.ดร.ระวงั      เนตรโพธิO แกว้ D.P.A (Public Admin) 
อาจารยก์ฤษดา      เชียรวฒันสุข บธ.ม. (การจดัการ) 

ชื0อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 
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ชื0อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

อาจารยศิ์ริพร      คลํ4าวลิยั บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)   
ผศ.พิภพ         สุวรรณรักษ ์ บธ.ม. (บริหารงานบุคคล 
อาจารยว์ริงรอง    กลุพาณิชย ์ บธ.ม. (การจดัการทั*วไป) 
อาจารยพ์งศศ์กัดิO    พฒันไพรสณฑ ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยอ์ภิชาติ    จิวจัฉรานุกลู บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยน์งกรณ์    จิวจัฉรานุกลู บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยศุ์ทธนนัทน์   นาบสกลุ M.S.(Business Administration) 
อาจารยสุ์เมธ      หวงัสวา่งกลุ MBA. (Finance) 
พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธิO       ภกัดีณรงค ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยม์นตรี               ศรีสุวรรณ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อาจารยว์รัตถก์ริน    โสมปาน บธ.ม. (การจดัการ) 
อาจารยบุ์ญญพฒัน์   วศิาลสกลุวงศ ์ บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยภ์าวนา     บาํรุงสุข บธ.ม. (การตลาด) 
อาจารยรั์ตนา              เลิศภิรมยล์กัษณ์ บธ.ม. (บญัชี) 
อาจารยว์มิล               ประคลัภพ์งศ ์ บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยล์ดัดาวลัย ์   พชัรธรรม บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยม์านิตย ์          ลิมปสุรัช กจ.ม. (การจดัการมหาบณัฑิต) 
อาจารยศิ์ริพร        สนคะมี บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
อาจารยพิ์ไลวรรณ    เนียมวนั บช.ม. (สอบบญัชี) น.บ. รป.ม. 
อาจารยธิ์นี      แพทยจ์รัส บช.ม. 
อาจารยอ์งัสนา        พรหมสร บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
ผศ.เพลินพิศ            ทองดี ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
อาจารยสุ์รสีห์             คลา้ยบวร บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยช์ยัวฒัน์          ฟ้าเฟื* องวทิยากลุ บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยพ์วงทิพย ์    วฒันรุ่งเรืองยศ บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยพ์รศิริ                สุขผอ่ง บธ.บ. (การบญัชี) 
อาจารยพ์ทัธนนัท ์      แสงจนัทร์วบูิลย ์ บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
อาจารยพิ์จกัษ ์             จนัทวโิรจน์ บธ.ม. (การบญัชี) 
อาจารยพิ์รานนัท ์         จนัทวโิรจน ์ บธ.ม. (บญัชี) 
อาจารยร์ววีรรณ          ธชีพนัธ์ บธ.ม. (บญัชี) 
อาจารยศิ์ริพร            โรจน์พิทกัษก์ลุ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 
อาจารยน์ลินรัตน์  ศรีราจนัทร์  
อาจารยส์มชาย      เจือจาน คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 
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ชื0อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

อาจารยภ์ากร      ศรีมโนภาษ วท.ม. (สาขาการจดัการสารสนเทศสิ*งแวดลอ้มและทรัพยากร) 
อาจารยสุ์ดารัตน์    อินทรัตน ์ วท.ม. (การจดัการระบบสารสนเทศ) 
อาจารยว์ศรีอุดร     แซ่อึ4ง วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยไ์พศาล          สุธีบรรเจิด วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยอ์นุชา           ตุงคษัฐาน คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 
อาจารยเ์สาวลกัษณ์  อร่ามพงศานุวตั วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยณ์ฐัโชติ       พรหมฤทธิO  วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อาจารยช์าติชาย      ภู่สวา่ง M.S. (Master of Information System) 
อาจารยร์วทิตั        ภู่หลาํ M.Sc (Information  Science and Engineering) 
อาจารยว์เิชษฐ ์          แสงดวงดี ศศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 
อาจารย ์ดร.ศศิธร  ยวุโกศล นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
อาจารยม์ณฑาวดี   พลูเกิด นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) 
อาจารย ์ดร.อุราเพญ็  ยิ4มประเสริฐ Doctor of  Education (Higher Education) 
อาจารย ์ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท ์ Doctor of  Education (Higher Education) 
นาวาโท ดร.อนุชา  ม่วงใหญ่ Ph.D. (Social Administration) 
อาจารยป์ระไพพรรณ    ธงอินเนตร นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) 
อาจารย ์ดร.วรัต  อินทสระ Doctor of Management (Communication Management) 
อาจารยอ์มราพร   จีลากลุชนิต นศ.ม. (การสื*อสารมวลชน) 
อาจารยจ์ตุรงค ์ ดวงจินดา  นศ.ม. (การประชาสมัพนัธ์) 
อาจารยศุ์ภพล  กิจศรีนภดล นศ.ม. (วทิยโุทรทศัน์สื*อสารมวลชน) 
อาจารยป์ระพาส    นวลเนตร ค.ม. (โสตทศันศึกษา) 
อาจารยส์มยศ  เกียรติอร่ามกลุ นศ.ม. (โฆษณา) 
ผศ.ปรีชา    พูลสวสัดิO  ค.บ. (สงัคมศึกษา)  
อาจารยพี์รเชฐ    รอดเหตุภยั ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)     
รศ.ดร.อภินนัท ์ จนัตะนี Ph.D. (Management) 
ผศ.จินตนา  เวชมี คม. (สถิติการศึกษา) 
อาจารย ์ดร.จิรพนัธ์  สกณุา Ph.D. (การบริหารเชิงกลยทุธ์และธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
รศ.ดร.สุนนัทา   เลาหนนัทน ์ Ph.D. (การบริหารและการจดัการ) 
อาจารย ์ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ Ph.D. (Statistics) 
ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ บธ.ม. (บญัชีการเงิน) 
รศ.ดร.ประสงค ์ แสงพายพั D.B.A. (International)                

D.B.A. (Marketing) 
รศ.อจัฉรา  ชีวะตระกลูกิจ พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
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ชื0อ - สกลุ วุฒิการศึกษา 

รศ.จีราภรณ์  สุธมัมสภา พณ.ม.  (บริหารธุรกิจ)   
MBS.  (Business Systems) 

อาจารยเ์พญ็ศิริ  ศิวโิรจน์ วทม. (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

6. นักศึกษา  

นกัศึกษาของคณะวิทยาการจดัการที*กาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2552   มีนกัศึกษาทั4งหมด 
3,582  คน จาํแนกเป็นระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ 2,502 คน ภาค กศ.พป. 1,080 คน ดงันี4  
 
ตารางที0   9  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวทิยาการจัดการ ปีการศึกษา 2550 

นักศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี  ภาคปกติ 2,920 72.35 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,116 27.65 

รวมนักศึกษา 4,036 100 

ขอ้มูล ณ วนัที* 21 พฤษภาคม 2553 
 
ตารางที0  10  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวชิา 

โปรแกรมวชิา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม ร้อยละ 

1.  การจดัการทั*วไป 726 436 1,162 28.79 
2.  การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 184 20 204 5.05 
3.  การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 146 24 170 4.21 
4.  การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 281 64 345 8.55 
5.  การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 607 242 849 21.04 
6.  การบญัชี 408 234 642 15.91 
7.  นิเทศศาสตร์ 485 96 581 14.40 
8.  การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 41 - 41 1.02 
9.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจดัการโล
จิสติกส์) 

42 - 42 1.04 

รวม 2,920 1,116 4,036 100.00 

ขอ้มูล ณ วนัที* 21 พฤษภาคม 2553 
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ตารางที0  11  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชัFนปี 

นักศึกษา ชัFนปีที0 1 ชัFนปีที0 2 ชัFนปีที0 3 ชัFนปีที0 4 รวม 

ภาคปกติ 932 612 688 688 2,920 

ภาค กศ.พป. 402 351 173 190 1,116 

               รวม 1,334 963 861 878 4,036 

ขอ้มูล ณ วนัที* 21 พฤษภาคม 2553 
 
ตารางที0  12   จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โปรแกรมวชิา จํานวน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) รุ่นที* 4 14 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) รุ่นที* 5 7 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) รุ่นที* 6 6 

รวม 27 

ขอ้มูล ณ วนัที* 21 พฤษภาคม 2553 
 

 

ตารางที0  13  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผู้บริหาร) 

โปรแกรมวชิา จํานวน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) รุ่นที* 2 29 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) รุ่นที* 3 18 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) รุ่นที* 4 11 

รวม 58 

ขอ้มูล ณ วนัที* 21 พฤษภาคม 2553 
 
ตารางที0  14  สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา จํานวน ร้อยละ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  179 61.72 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาํหรับผูบ้ริหาร) 111 38.28 

รวมนักศึกษา 290 100 

ขอ้มูล ณ วนัที* 21 พฤษภาคม 2553 
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7. งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2552  คณะวทิยาการจดัการ  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย
ทั*วไป  เป็นงบประมาณแผน่ดิน  2,200,000 บาท และเงินนอกงบประมาณ  3,300,000 บาท  งบลงทุน  
(งานพฒันา)  เป็นเงิน  2,200,000  บาท      

 
ตารางที0  15  งบประมาณประจําปี 2552  งบแผ่นดิน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ (งานพฒันา) ร้อยละ 

ค่าวสัดุ 725,400.00 32.97 
ค่าใชส้อย 1,183,300.00 53.79 
ค่าตอบแทน 291,300.00 13.24 
รวม 2,200,000.00 100.00 

 
ตารางที0 16  งบประมาณแผ่นดิน (งบพฒันา) จําแนกตามแผนงาน 

แผนงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1.  จดัการกระบวนการเรียนการสอน 500,000.00 50.00 
2.  จดัการปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ อาคารและสิ*งแวดลอ้ม 500,000.00 50.00 

รวม 1,000,000.00 100.00 
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ตารางที0 17 เงินนอกงบประมาณ  งบดําเนินการ (งานพฒันา)  จําแนกตามโปรแกรมวชิา 

โปรแกรมวชิา งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
สาํนกังานคณะวทิยาการจดัการ 1,912,195 57.95 
การจดัการทั*วไป 202,200 6.13 
การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 149,460 4.53 
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 181,000 5.48 
การบริหารธุรกิจ การตลาด) 67,000 2.03 
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 116,100 3.52 
การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 99,950 3.03 
นิเทศศาสตร์ 572,095 17.33 
รวม 3,300,000 100.00 

 

8. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา           

                คณะวทิยาการจดัการ มีระบบการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ที*จดัทาํขึ4นเพื*อ
ติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของคณะวทิยาการจดัการและ
โครงการในภาพรวมของคณะฯ โดยมุ่งเนน้ใหมี้การกาํหนดระบบและกลไกหลกัในการควบคุม 
(Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั*วทั4ง
คณะฯ 
               ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ มี 2 ระบบ ไดแ้ก่  ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และ ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ
เรียกวา่  สมศ.  
 รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552 เป็นรายงานที*เสนอขอ้มูลจาํนวน 10
องคป์ระกอบ 67  ตวับ่งชี4ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบที* 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ แผนดาํเนินการ    
องคป์ระกอบที* 2  การเรียนการสอน    
องคป์ระกอบที* 3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา   
องคป์ระกอบที* 4 การวจิยั   
องคป์ระกอบที* 5 การบริการวชิาการแก่สังคม   
องคป์ระกอบที* 6  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 37 
 

องคป์ระกอบที* 7  การบริหารและการจดัการ    
องคป์ระกอบที* 8  การเงินและงบประมาณ   
องคป์ระกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
องคป์ระกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี 

โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี4   
ระดบั < 1.50 = การดาํเนินงานของคณะยงัไม่ไดคุ้ณภาพ   
ระดบั 1.51-2.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้   
ระดบั  2.01-2.50 =  การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดี    
ระดบั  2.51-3.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 

 
กลไกและระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจัดการประกอบด้วย 

1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะและกาํหนดความรับผดิชอบในระบบการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการประกนัคุณภาพที*กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. มีเกณฑ ์/ ตวับ่งชี4 ในการประกนัคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. มีกระบวนการในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4. ผูบ้ริหารและอาจารย ์/ บุคลากร  ของคณะวทิยาการจดัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินตนเองและจดัทาํรายงานการประเมินตนเองเพื*อการประกนัคุณภาพภายใน 

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจัดการ  

1. เร่งรัดใหมี้การพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมใหมี้การประเมินการปฏิบติังานและสามารถตรวจสอบได ้
3. เร่งรัดใหมี้การพฒันาความร่วมมือระหวา่งคณะฯ กบับุคคล / องคก์ร 
4. ส่งเสริมใหมี้การนาํเสนอขอ้มูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของคณะวทิยาการจดัการเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก       
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คณะทาํงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะวทิยาการจัดการ  ประจําปีการศึกษา 2552 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 

3. อาจารยพ์งษส์ันติO  ตนัหยง กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ 

5. อาจารยส์มใจ เภาดว้ง กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 

7. อาจารย ์ ดร.ไพรัช มากาญจนกุล กรรมการ 

8. อาจารย ์ ดร.แสงแข บุญศิริ กรรมการ 

9. อาจารยสิ์ริพงศ ์ ไชยชนะ กรรมการ 

10. อาจารยพ์งศส์ฎา เฉลิมกลิ*น กรรมการ 

11. อาจารยพ์ิชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการ 

12. อาจารยส์มพล สุขเจริญวงศ ์ กรรมการ 

13. อาจารยช์ญาพรรธณ์ เนตรโพธิO แกว้ กรรมการ 

14. อาจารยก์ุสุมา ชนะสุข กรรมการ 

15. อาจารยสุ์ทิศา ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ 

16. อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการ 

17. อาจารยบุ์ษบงค ์ สุวรรณะ กรรมการ 

18. อาจารยม์าลินี นาคใหญ่ กรรมการ 

19. อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงษ ์ กรรมการ 

20. อาจารยว์ีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 

21. อาจารยกิ์ตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ กรรมการ 

22. อาจารยอ์รพินท ์ บุญสิน กรรมการ 

23. อาจารยจ์นัจิราภรณ์ ปานยนิดี กรรมการ 

24. อาจารยไ์พโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 

25. อาจารยอ์ฏัศนี เพียรเจริญวงศ ์ กรรมการ 

26. อาจารยพ์นัธิการ์ วฒันกุล กรรมการ 
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27. อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 

28. อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

29. อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

30. นางวงษเ์ดือน ก่วยสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

บทบาทหนา้ที*คณะทาํงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา   
1. กาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของคณะ 
2. จดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพ 
3. ใหค้วามรู้แนวปฏิบติัเกี*ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่อาจารยแ์ละบุคลากรในคณะ 
4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดบัโปรแกรมวชิาและระดบัคณะ 
5. ประสานงาน  กาํกบั  ติดตาม  การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดบัโปรแกรม

วชิาและระดบัคณะ 
6. ประสานงาน  สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ  ประจําปีการศึกษา 2552 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนนัท ์  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์  กรรมการ 

3. อาจารยพ์งษส์ันติO    ตนัหยง   กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.มาริษา   สุจิตวนิช  กรรมการ 

5. อาจารยส์มใจ    เภาดว้ง   กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 

7. อาจารย ์ ดร.ไพรัช   มากาญจนกุล  กรรมการ 

8. อาจารย ์ ดร.แสงแข   บุญศิริ   กรรมการ 

9. อาจารยสิ์ริพงศ ์    ไชยชนะ  กรรมการ 

10. อาจารยพ์งศส์ฎา    เฉลิมกลิ*น  กรรมการ 

11. อาจารยพ์ิชามญชุ์   เลิศวฒันพรชยั  กรรมการ 

12. อาจารยส์มพล    สุขเจริญวงศ ์  กรรมการ 

13. อาจารยช์ญาพรรธณ์   เนตรโพธิO แกว้  กรรมการ 

14. อาจารยก์ุสุมา    ชนะสุข   กรรมการ 

15. อาจารยสุ์ทิศา    ไพบูลยว์ฒันกิจ  กรรมการ 

16. อาจารยข์วญัยพุา    ศรีสวา่ง   กรรมการ 

17. อาจารยบุ์ษบงค ์    สุวรรณะ  กรรมการ 

18. อาจารยม์าลินี    นาคใหญ่  กรรมการ 

19. อาจารยห์รรษา    คลา้ยจนัทร์พงษ ์  กรรมการ 

20. อาจารยว์ีรกิจ    อุฑารสกุล  กรรมการ 

21. อาจารยจ์นัทนา    พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 

22. อาจารยผ์อ่งใส    สินธุสกุล  กรรมการ 

23. อาจารยด์วงใจ    คงคาหลวง  กรรมการ 

24. อาจารยกิ์ตติพงษ ์   ภู่พฒัน์วบิูลย ์  กรรมการ 

25. อาจารยอ์รพินท ์    บุญสิน   กรรมการ 

26. อาจารยจ์นัจิราภรณ์   ปานยนิดี  กรรมการ 

27. อาจารยไ์พโรจน์    ร่มบารมี  กรรมการ 
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28. อาจารยอ์ฏัศนี    เพียรเจริญวงศ ์  กรรมการ 

29. อาจารยพ์นัธิการ์    วฒันกุล   กรรมการ 

30. นางวงษเ์ดือน    ก่วยสกุล  กรรมการ 
 

บทบาทหน้าที0คณะทาํงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา   
1. สร้างความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์เรื*องการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรใหค้ณะ 

ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและความจาํเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. จดังบประมาณหรืออาํนวยการอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกบัการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา  

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามยทุธศาสตร์ของคณะ 
3. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองเพื*อรายงานต่อมหาวทิยาลยั ประสานงานและจดัเตรียม 

เอกสารที*เกี*ยวขอ้งเพื*อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั4งภายในและภายนอก 

9. การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลกัสูตรของคณะวทิยาการจัดการ 

 1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระดบัปริญญาตรี 

  การจดัการเรียนการสอน ใชร้ะบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ*งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาค การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ*งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ ทั4งนี4 อาจจะมี
ภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตที*มีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษา
ปกติ ช่วงการศึกษามีกาํหนดเวลาเปิดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัราช
ภฏันคปฐม 

1.2 ระดบับณัฑิตศึกษา 
การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท  เป็นการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวนัเสาร์

และอาทิตย ์ แผนการเรียน เป็นแผน  ก.  (วทิยานิพนธ์) และแผน  ข. 
 

 2.   ระบบการจัดการเรียนการสอน 
2.1  การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี มี 2 ภาค คือ 

• ภาคปกติ เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการ   วนัจนัทร์ – ศุกร์  ในระบบ  2 ภาค 
การศึกษา ภาคการศึกษาละ  15 สัปดาห์  (ไม่รวมสอบปลายภาค) 

• ภาคการศึกษาเพื*อปวงชน (กศ.พป.) เปิดการเรียนการสอนในวนัเสาร์และอาทิตย ์  
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ (ไม่รวมสอบปลายภาค) 
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2.2  มีการจดัทาํแผนการเรียนของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 2.3  กรรมการโปรแกรมวชิาบริหารหลกัสูตรและจดัอาจารยส์อนในวชิาต่างๆ 

 2.4  อาจารยผ์ูส้อน ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ  พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั  
อาจารยพ์ิเศษ และวทิยากร โดยการสอนแต่ละรายวชิาอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งปฏิบติั ดงันี4  

1.1.1 จดัทาํแนวการสอน ( Course  Syllabus ) 
1.1.2 สอนดว้ยเทคนิคการสอนที*หลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
1.1.3 จดักิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพฒันาการ เก็บคะแนนระหวา่งเรียน  
1.1.4 แจง้ผลคะแนนการจดักิจกรรม/ทดสอบระหวา่งภาคเรียน 
1.1.5 สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
1.1.6 นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ์ทุกภาคเรียน 
1.1.7 อาจารยน์าํผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนสาํหรับภาคเรียนใหม่ 

 อาจารยท์าํวจิยัในชั4นเรียนเพื*อพฒันาและปรับปรุงการสอนใหมี้คุณภาพมากขึ4น   
3.  การประเมินผลการศึกษา ตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมวา่ดว้ยการปะเมินผล 

การศึกษา 
 4.    ระบบอาจารย์ที0ปรึกษา นกัศึกษาทุกหลกัสูตรมีอาจารยที์*ปรึกษาทางวชิาการ อาจารยที์*ปรึกษา 
ชุมนุม อาจารยที์*ปรึกษาโครงงาน และอาจารยที์*ปรึกษางานวจิยั    

5.   กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ไดแ้ก่ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม/ สัมมนา การฝึกภาคสนาม   
กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และ ค่ายอาสาพฒันา  

 6.  การพฒันาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การศึกษาต่อ การจดัทาํผลงานทาง 
วชิาการ และ การศึกษาดูงาน  ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ทั4งในประเทศและต่างประเทศมีการ
พฒันาอยา่งต่อเนื*อง 

 7.   การประกนัคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดว้ย 
 7.1 การบริหารหลกัสูตร มีการบริหารที*เป็นระบบมีการควบคุมและกาํกบัดูแลการ

ตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง เพื*อใหเ้กิดคุณภาพ 
 7.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์และเครื*องมือดา้นนิเทศศาสตร์  

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์เพื*อการสอน 
  7.3 การสนบัสนุนและการให้คาํแนะนาํนกัศึกษา ดว้ยระบบอาจารยที์*ปรึกษาและมีการ

ประเมินอาจารยที์*ปรึกษาทุกปีการศึกษา 
  7.4 การสาํรวจติดตามการมีงานทาํ ปีละ 1 ครั4 ง และ การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิต ทุก 5 ปี/ 1 ครั4 ง เพื*อสํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
8. การปรับปรุง/ พฒันาหลกัสูตรของคณะวทิยาการจัดการ 
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        8.1 หลกัสูตรจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาใหท้นัสมยั เป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกๆ  5 ปี 
        8.2 มีการประเมินเพื*อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื*องทุก 5 ปี 
        8.3 การปรับปรุง/ พฒันาหลกัสูตรจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      8.4  คณะวทิยาการจดัการมีแผนงาน/ โครงการการพฒันาหลกัสูตร ดงันี4  
              8.4.1 หลกัสูตรใหม่ (หลกัสูตรที*ไม่เคยเปิดสอนในระดบัและสาขาวชิานั4นมาก่อน) 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย ของรัฐบาล แผนพฒันาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ 
และความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงานและสังคม 

             8.4.2 หลกัสูตรปรับปรุง  
               8.4.2.1 หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมที*เปิดสอนซึ*ง

ปรับปรุงในระดบั รายวชิา เช่น การเปลี*ยนชื*อรายวชิา การเพิ*มรายวชิาเลือก และการปรับคาํอธิบาย
รายวชิา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลกัสูตรและเนื4อหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะ 

                     8.4.2.2 หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมที*เปิดสอน ซึ* ง
ปรับปรุง สาระสาํคญัของหลกัสูตรเช่น วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร  ชื*อหลกัสูตร 
ชื*อปริญญา เนื4อหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะและระบบการศึกษา 

9.  โครงสร้างหลกัสูตร   หลกัสูตรที*พฒันาใหม่จะตอ้งมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรที*สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษากาํหนด เช่น  โครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กาํหนด จาํนวนหน่วยกิต รวมระดบัปริญญาตรี ( 4 ปี) 
มีจาํนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 

    โครงสร้างหลกัสูตร 
       1.  หมวดวชิาศึกษาทั*วไป  ไม่นอ้ยกวา่    30   หน่วยกิต 
       2.  หมวดวชิาเฉพาะ          ไม่นอ้ยกวา่    84   หน่วยกิต 
       3.  หมวดวชิาเลือกเสรี      ไม่นอ้ยกวา่       6   หน่วยกิต 
10.  ขัFนตอนการปรับปรุง/ พฒันาหลกัสูตร 
      10.1 การวจิยัความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือการประเมินการใชห้ลกัสูตร  เพื*อนาํมาสู่

การพฒันาหลกัสูตร 
      10.2 จดัทาํ ร่าง หลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  
      10.3 คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณากลั*นกรอง ร่างหลกัสูตรปรับปรุง/  หลกัสูตร ใหม่  
   10.4  คณะเสนอหลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  ต่อสภาวชิาการ 
   10.5 สภาวชิาการเสนอเสนอหลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  ต่อ สภามหาวทิยาลยั 
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  10.6 มหาวทิยาลยัเสนอหลกัสูตรปรับปรุง/ หลกัสูตรใหม่  ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ต่อไป 
หลกัสูตรของคณะวทิยาการจัดการ 

� ระดับปริญญาตรี 

      1.  หลกัสูตรปริญญาตรี  4  ปี :  ภาคปกติ 
1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
1.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั*วไป 
1.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
1.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
1.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   
1.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
1.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
1.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
1.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์) 
          2.  หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี :  ภาค กศ.พป. 

2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทั*วไป 
2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสติกส์ 
2.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   
2.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) 
2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
2.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 
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2.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์) 

� ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) 

Master of Business Administration (General Management) 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทั*วไป) สาํหรับผูบ้ริหาร 

Master of Business Administration (General Management) 

10.  คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ 

 การผลิตบณัฑิตของคณะวทิยาการจดัการ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปลี*ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   คณะวทิยาการจดัการจึง 
กาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตที*พึงประสงค ์ดงันี4  

1.  เป็นผูมี้ความรอบรู้ในวชิาการ  ทั4งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
2.  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมและมีความรับผดิชอบ 
3.  เป็นผูมี้ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
4.  เป็นผูมี้ความรู้พื4นฐานคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  และภาษาองักฤษในระดบัที*ใชง้านได ้
5.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม และดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสม 

 

คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิา 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาการจัดการทั0วไป 
 บณัฑิตโปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป  ตอ้งเป็นบณัฑิตที*มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  
มีความขยนัอดทน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิดริเริ*มสร้างสรรค ์  สามารถพฒันาตนเองเพื*ออยู่
ในสังคมได ้  และมีทกัษะการเรียนรู้ในวชิาชีพ  มีความเป็นผูน้าํตลอดจนตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษ  คอมพิวเตอร์และเครื*องคาํนวณ 
คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การตลาด) 
 มีความรู้อย่างลึกซึ4 งเรื* องทฤษฎีวิชาการ  โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื*อสร้างความ
เจริญเติบโตให้กบัธุรกิจ  สังคม  และประเทศชาติ  และรู้จกัการแก้ปัญหาที*เกิดขึ4นอย่างรอบคอบ  
รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพ 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การบัญชี) 
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 1.  มีบุคลิกภาพดี 
 2.  มีมนุษยสัมพนัธ์ที*ดี 
 3.  มีวสิัยทศัน์และคิดเป็น 
 4.  มีความคิดริเริ*มและสนใจใฝ่รู้วชิาชีพและเรื*องอื*น ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง 
 5. สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีไดอ้ยา่งนอ้ย 1 โปรแกรมได ้  เช่น  Express   
Business Plus 
 6.  สามารถใชโ้ปรแกรมสาํนกังานได ้ เช่น  Microsoft word   Microsoft  Excel 
 7.  มีทกัษะในการใชเ้ครื*องคาํนวณ 
 8.  สามารถวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไป 
 9.  สามารถจดัทาํรายงานภาษีได ้ เช่น  รายงานภาษีขาย  รายงานภาษีซื4อ  แบบ ภ.พ.30 
 10.  สามารถจดัทาํงบการเงินไดต้ามขอ้กาํหนดของกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง 
 11.  มีความรู้ความเขา้ใจดา้นศพัทบ์ญัชีทั4งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 12.  รู้และเขา้ใจในจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 13.  ตระหนกัในหนา้ที*และความรับผดิชอบที*มีต่อสังคม 
คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) 

1.  เป็นผูมี้ความรอบรู้ในวชิาการ  ทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบติัทางดา้นการเงินและการธนาคาร 
2.  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผดิชอบ 
3.  เป็นผูมี้ความสามารถในการคิดริเริ*มสร้างสรรค ์ และวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
4.  เป็นผูที้*มีความรู้พื4นฐานดา้นคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เครื*องคาํนวณและภาษาองักฤษ 

เพียงพอที*จะใชง้านได ้
5.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมและดาํรงชีวิตดว้ยความเหมาะสม 
6.  มีความเป็นผูน้าํ  และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นทกัษะการเรียนรู้ในวชิาชีพ 

คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 1.  เป็นผูที้*มีความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง 
 2.  มีบุคลิกภาพที*ดีและเหมาะสมสาํหรับการประกอบวชิาชีพ 
 3.  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้*นไดเ้ป็นอยา่งดี  
 4.  เป็นผูมี้ความรู้พื4นฐานดา้นการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับสาํนกังานและสามารถใช้
ภาษาองักฤษในระดบัที*สื*อสารได ้
คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาบริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 
 1.  สามารถนาํเทคโนโลยมีาจดัการสารสนเทศในกิจการได ้
 2.  สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางธุรกิจได ้
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 3.  สามารถเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
 4.  สามารถมีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้*นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 6.  สามารถออกแบบระบบงานดา้นธุรกิจเบื4องตน้ 
 7.  มีความสามารถในการใชภ้าษาสากลอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
 8.  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที*ของตนเองและต่อสังคม 

9.  มีความสามารถในการรับส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 
10.  มีบุคลิกภาพดี 

 11.  มีความคิดริเริ*มสร้างสรรคใ์นงานที*รับผิดชอบ 
 

คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 
1.  มีความรู้ในทางทฤษฎีและหลกัการทางนิเทศศาสตร์และข่าวสารขอ้มูลโดยรู้ลึก รู้กวา้ง  รู้

จริงและรู้ทนั   สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจวธีิการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 
2. มีทกัษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ทั4งกระบวนการสื*อสารระหว่าง

บุคคลและกระบวนการสื*อสารมวลชน  โดยสามารถใชสื้*อเทคโนโลยีและนวตักรรมที*ทนัสมยัได้
อยา่งเหมาะสม 

3.  มีทศันคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์  สํานึกรักในวิชาชีพ    มีความรู้สึกนึกคิดที*จะใชข้อ้มูล
ข่าวสารและกระบวนการทางวชิาชีพ  สร้างสรรคผ์ลงานโดยสาํนึกรับผดิชอบต่อสังคม 

4.  มีคุณธรรม   จริยธรรม  ซื*อสัตย ์ มีวินยั   รับผิดชอบ   อดทน   สู้งาน   มองโลกอยา่งเป็น
กลาง  โดยยดึมั*นจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

5.  มีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัวชิานิเทศศาสตร์   คล่องแคล่ว   กระฉบักระเฉง  มีลกัษณะความ
เป็นผูน้าํอยูใ่นตวั 

คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาการจัดการโลจิสติกส์ 
การผลิตบณัฑิตของโปรแกรมวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามปรัชญาของ
โปรแกรมวิชา และสอดคล้องกับสภาพการเปลี*ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โปรแกรมวชิา จึงกาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตที*พึงประสงค ์ดงันี4  
  1. มีความเชี*ยวชาญในการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
  2. มีทกัษะในการสื*อสารดา้นภาษาองักฤษสาํหรับโลจิสติกส์  
  3. มีความรู้ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมประยกุตด์า้นโลจิสติกส์ 
  4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั การรักษา
สิ*งแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคม 
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คุณลกัษณะบัณฑิตที0พงึประสงค์ของโปรแกรมวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 
การผลิตบณัฑิตของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามปรัชญาของ
โปรแกรมวิชา และสอดคล้องกับสภาพการเปลี*ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โปรแกรมวชิา จึงกาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตที*พึงประสงค ์ดงันี4  
 ด้านความรู้ 

1. บณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้ดา้นธุรกิจทอ้งถิ*นมุ่งสู่ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2. บณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้ดา้นภาษาองักฤษและจีน 
3. บณัฑิตเป็นผูมี้กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตลอดเวลา อยา่งต่อเนื*อง  

 ด้านทกัษะ 
1. บณัฑิตมีทกัษะดา้นธุรกิจทอ้งถิ*นมุ่งสู่ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2. บณัฑิตเป็นผูมี้ทกัษะดา้นภาษาองักฤษและจีน 
3. บณัฑิตมีทกัษะทางธุรกิจ 

 ด้านลกัษณะ 
1. บณัฑิตเป็นผูมี้จริยธรรม และคุณธรรม 
2. บณัฑิตมีบุคลิภาพที*ดี 
3. บณัฑิตเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ที*ดี 
4. บณัฑิตเป็นผูที้*มีความรับผดิชอบสูง 
5. บณัฑิตเป็นผูที้*กลา้คิดกลา้ตดัสินใจ  

 

11.  อาคารสถานที0 

อาคารสถานที*ที*คณะวทิยาการจดัการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และ
หอประชุมเอ 3  
 อาคารเรียน เอ 6  เป็นอาคารแบบ ร.4  จาํนวน 3 ชั4น  สร้างขึ4นเมื*อปี พ.ศ.2521   ดว้ย
งบประมาณ  2 850 000  บาท  ส่วนหอประชุม เอ 3  เป็นหอประชุมความจุ  100  ที*นั*ง 
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สาํนกังานคณะตั4งอยูที่*อาคาร เอ 6 ชั4นล่าง โดยมีหอ้งต่างๆ จาํแนกตามการใชส้อย ดงันี4  
1. หอ้งเรียนนกัศึกษาระดบัปริญญาโท   จาํนวน   4   หอ้ง 
2. หอ้งปฏิบติัการ               จาํนวน   8   หอ้ง 

2.1 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   จาํนวน   4   หอ้ง 
2.2 หอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์   จาํนวน   2   หอ้ง 
2.3 หอ้งปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร       จาํนวน   1   หอ้ง 
2.4 หอ้งปฏิบติัการบญัชี    จาํนวน   1   หอ้ง 

3. หอ้งประชุม              จาํนวน   2   หอ้ง 
4. หอ้งพกัอาจารย ์     จาํนวน   6   หอ้ง 

 
ตารางที0  18  ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ประจําห้อง 

หอ้งปฏิบติัการ / ผูค้วบคุมดูแล จาํนวนห้อง ครุภณัฑ์ 

1.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
      /  สาํนกังานคณะฯ 

4 -  เครื*องคอมพิวเตอร์ 
-   Printer 
 -  เครื*อง LCD 
-   HUB 
-  กระดานไฟฟ้า 

2.  หอ้งปฏิบติัการการบญัชี 
      / โปรแกรมวชิาฯ การบญัชี 

1 -  เครื*องคอมพิวเตอร์ 

หอ้งปฏิบติัการ / ผูค้วบคุมดูแล จาํนวนห้อง ครุภณัฑ์ 

3.  หอ้งปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร/ 
โปรแกรมวชิาฯ การเงินและการธนาคาร 

1 -  เครื*องคอมพิวเตอร์ 
-  โทรทศัน์ 
-  เครื*องคาํนวณ 
-  เครื*องเล่น  VDO 
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ตารางที0  18  ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ประจําห้อง (ต่อ) 

หอ้งปฏิบติัการ / ผูค้วบคุมดูแล จาํนวนห้อง ครุภณัฑ์ 

4.  หอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์ 
      / โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

2 -  โทรทศัน์สี 
-  เครื*องอบกระดาษอดัภาพ 
-  ตูอ้บฟิลม์ 
-  เครื*องอดัขยายภาพสี 
-  เครื*องลา้งฟิลม์สไลด ์
-  ชุดไฟเซ็ฟไลท ์
-  เครื*องคอมพิวเตอร์ 
-  ชุดเครื*องเสียง 

5.  หอ้งประชุม 
      /สาํนกังานคณะฯ 

2 -  คอมพิวเตอร์ 
-  เครื*อง  LCD 
-  จอไฟฟ้า 
-  ชุดเครื*องเสียง 
-  เครื*องเล่น  DVD 
-  โทรทศัน์ 

6.หอ้งเรียนนกัศึกษาระดบัปริญญาโท/
สาํนกังานคณะฯ   
 

4 -  คอมพิวเตอร์ 
-  จอไฟฟ้า 
-   Printer 
 -  เครื*อง LCD 

 

สถานที0ตัFง 
ที*ตั4ง        คณะวทิยาการจดัการ อาคาร เอ 6 เลขที*  85 หมู่ 3  ถนนมาลยัแมน   
    ตาํบลนครปฐม  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  รหสัไปรษณีย ์ 73000 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 3426 1068 

12.  องค์ประกอบคุณภาพ 

          คณะวทิยาการจดัการ  ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกนั
คุณภาพของมหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม  10 องคป์ระกอบ 67  ตวับ่งชี4ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบที* 1 ปรัชญา ปณิธาน  วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ 
องคป์ระกอบที* 2 การเรียนการสอน 
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องคป์ระกอบที* 3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 
องคป์ระกอบที* 4 การวจิยั 
องคป์ระกอบที* 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
องคป์ระกอบที* 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
องคป์ระกอบที* 7 การบริหารและการจดัการ 
องคป์ระกอบที* 8 การเงินและงบประมาณ 
องคป์ระกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
องคป์ระกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี 
 

โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี4   
ระดบั < 1.50 = การดาํเนินงานของคณะยงัไม่ไดคุ้ณภาพ   
ระดบั 1.51-2.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้   
ระดบั  2.01-2.50 =  การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดี    
ระดบั  2.51-3.00 = การดาํเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดีมากดงันี4  

13.  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมนิในรอบปีที0ผ่านมา (ปีการศึกษา 2551)  และ

เป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) 

คณะวิทยาการจัดการ  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที*ผ่านมา (ปี
การศึกษา 2551) และเป้าหมายในปีปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2552)  ดงัตารางต่อไปนี4  

องค์ประกอบที0 1 ผลการประเมินไม่บรรลุเป้าหมายตามตวัชี4 วดั ซึ* งเกิดจากความคลาดเคลื*อน
และความไม่สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการพิจารณา คะแนนประเมินของกรรมการจึงตํ*ากว่า
คะแนนประเมินตนเองค่อนขา้งมาก 

คณะวิทยาการจดัการ ได้ดาํเนินการศึกษาและทาํความเขา้ใจเกี*ยวกับการจดัการเอกสาร
ประกอบและปรับแกไ้ขจุดบกพร่องตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแลว้ 

องค์ประกอบที0 2 ผลการประเมินประจาํปี 2551 ที*ผา่นมา มีการดาํเนินงานที*บรรลุเป้าหมาย 5 
ตวับ่งชี4  ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ตวับ่งชี4  จากจาํนวนตวับ่งชี4ทั4งสิ4น 12 ตวับ่งชี4  แต่คะแนนจากการประเมิน
ตนเองกบัคะแนนประเมินของกรรมการไม่แตกต่างกนัทั4ง 12 ตวับ่งชี4  คณะกรรมการไดเ้สนอแนะให้
การจดัหลกัสูตรไม่ใชเ้ป็นแขวงวิชา ให้พฒันาระบบการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื*องครบทุกหลกัสูตร 
เพิ*มจาํนวนอาจารย์ให้สอดคล้องกบัจาํนวนนักศึกษา จดักระบวนการเพิ*มคุณธรรม จริยธรรมต่อ
จาํนวนนกัศึกษา รวมถึงการมีเวทีใหน้กัศึกษาแสดงความสามารถ 
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คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงจุดที*ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในกรอบงานที*คณะสามารถดาํเนินการได้ ในบางกรณีแล้ว เช่น การจดัเตรียมปรับ
โครงสร้างหลกัสูตรใหม่ทุกโปรแกรมวิชาตามหลกัเกณฑ์ของ TQF การจดัโครงการคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับนักศึกษาชั4นปีที* 1 ทุกคน รวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงออก เช่น 
โครงการประกวดโฟลค์ซอง โครงการประกวดดาวเดือนคณะ เป็นตน้ สําหรับส่วนที*เป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลยัที*ยงัไม่ไดป้รับแก ้เช่น การเพิ*มจาํนวนอาจารยต่์อจาํนวนนกัศึกษา ซึ* งมหาวิทยาลยั
ไดรั้บทราบขอ้มูลแลว้ 

องค์ประกอบที0 3 ผลการดาํเนินงานที*ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที*ตั4งไวแ้ละการประเมิน
ตนเองสอดคลอ้งกบัคะแนนประเมินของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีความพึงพอใจจุดแข็ง
ของคณะ ในดา้นของความตลบถว้นและความสมบูรณ์ของการจดักิจกรรมที*หลากหลายและมีจาํนวน
โครงการมาก ในขณะเดียวกันคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะคือ ให้เน้นการพฒันาด้านการ
ดาํเนินงานใหดี้ยิ*งขึ4น และเพิ*มจาํนวนกิจกรรมนนัทนาการ 

คณะวิทยาการจดัการ ไดป้รับปรุงการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ โดย
การบริหารจดัการโครงการมีบูรณาการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้ใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมให้มากยิ*งขึ4น 
และให้อาจารยเ์ป็นเพียงที*ปรึกษาไม่ใช่ผูด้าํเนินการ  เพื*อที*จะเป็นการพฒันานกัศึกษาด้วยกิจกรรม 
อาทิ โครงการจุดเทียนชยัเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 5 ธนัวาคม 2552 โครงการวดั
สวยดว้ย 5 ส. เป็นตน้ ซึ* งนกัศึกษาเป็นผูด้าํเนินการจดักิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมทั4งคณะ  ในส่วนของ
กิจกรรมนันทนาการ คณะได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ โครงการบายศรีพี*น้องทุก
โปรแกรมวชิา เป็นตน้ 

องค์ประกอบที0 4 ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตวับ่งชี4  ซึ* งสอดคลอ้งกบัผลคะแนน 
การประเมินของคระกรรมการ โดยมีขอ้เสนอแนะคือ ความีการสร้างระบบ ในการสร้างขวญักาํลงัใจ
ยกยอ่ง นกัวจิยั ในลกัษณะของโบนสัพิเศษ และควรระบุหน่วยงานที*สนบัสนุนทุนวจิยั 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยการนาํผลงานการวิจยัมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื*อนขึ4น
เงินเดือนและใหโ้บนสัประจาํปี และไดจ้ดัทาํสรุปหน่วยงานที*ใหก้ารสนบัสนุนเงินทุกและจาํนวนเงิน
ทุกแลว้ 

องค์ประกอบที0 5  การให้บริการวิชาการแต่สังคมมีผลการดาํนเนินงานที*บรรลุเป้าหมายที*ตั4ง
ไวทุ้กประการ และมีผลการประเมินตนเองสอดคลอ้งกบัคะแนนประเมินของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการมีขอ้เสนอแนะให้ออกแบบระบบการประเมินผลให้ครอบคลุม การจดัโครงการให้
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม เพื*อนาํไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ4น จดัทาํโครงการที*บูรณาการ
บริการวชิาการแก่สังคมใหเ้ขา้กบัการเรียนการสอน 
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คณะวิทยาการจดัการ ไดด้าํเนินการจดัโครงการต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
คือ การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบิตการโดยเน้นความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถิ*น ระดบัตาํบล
(อบต.) โดยการสาํรวจความตอ้งการของชุมชนก่อนจดัโครงการเพื*อใหน้าํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

องค์ประกอบที0 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม คณะวิทยาการจดัการไดด้าํเนินการบรรลุ
เป้าหมายที*ตั4งไว ้ซึ* งมีคะแนนผลการประเมินที*สอดคล้องกบัผลคะแนนของคณะกรรมการ โดยมี
ขอ้เสนอแนะใหส้ร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม เผยแพร่และใหบ้ริการในระดบัชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการรักษาระดับมาตรฐานกิจกรรมด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมอยา่งชดัเจน และต่อเนื*อง  อาทิ โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที*รัก (ตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี) 
โครงการสมาธิเพื*อพัฒนานักศึกษา (ทุกว ันอังคาร) และการนํานักศึกษาไปร่วมงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมระดบัชาติอยา่งต่อเนื*อง เช่น โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลก ครั4 งที* 3 เป็นตน้ 

องค์ประกอบที0 7 การบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี4  9 ตัวบ่งชี4  ผลการ
ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 7 ตวับ่งชี4  ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตวับ่งชี4  ผลการประเมินตนเองมีระดับ
คะแนนสูงกวา่คณะแนนประเมินของคณะกรรมการ 3 ตวับ่งชี4  โดยมีคณะกรรมการให้ขอ้เสนอแนะ
ในประเด็นหลัก ดังนี4  การแต่งตั4 งคณะกรรมการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง คณะกรรมกรจดัการองค์ความรู้ เป็นตน้ รวมถึงการจดัทาํฐานขอ้มู
ลด้านบุคลากร งบประมาณ การจดัซื4อวสัดุอุปกรณ์ การประสานงานอยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชน อบต. 
และการใหผู้บ้ริหารคณะติดตามผลการดาํเนินงานของอาจารยเ์ป็นรายบุคคล 

คณะวิทยาการจดัการ ไดด้าํเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะไดใ้นบางประเด็นแลว้ อาทิ 
การแต่งตั4งคณะทาํงานชุดต่าง ๆ การรับทราบขอ้มูลของชุมชนเพื*อการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ทอ้งถิ*น การจดัทาํ Portfolio ของอาจารยเ์ป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

 องค์ประกอบที0 9 การเงินและงบประมาณ คณะวิทยาการจดัการสามารถดาํเนินการไดต้าม
เป้าหมาย และมีคะแนนการประเมินตนเองสอดคลอ้งกบัคะแนนการประเมินของคณะกรรมการ ทั4งนี4
คณะกรรมการไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะทางดา้นการจดัทาํฐานขอ้มูลและรายงานฐานะทางการเงินสําหรับ
ผูบ้ริหาร มีการเชื*อมโยงทั4งคณะ เพื*อประกอบการวางแผนและตดัสินใจ รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั 

จากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ คณะวิยาการจดัการไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการในระดับหนึ* งแล้ว  โดยเฉพาะการจัดสรรและการใช้สอยงบประมาณของแต่ละ
โปรแกรมวิชา ให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนนกัศึกษาและมีการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการจดัโครงการต่าง ๆ 
รวมกนัใหม้ากยิ*งขึ4น 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 54 
 

องค์ประกอบที0 9 ระบบกลไกและการประกนัคุณภาพ มีผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนประเมินตนเอง มีค่าคะแนนที*ต ํ*ากว่าคะแนนการประเมินของคณะกรรมการ เป็นที*พึงพอใจ
ของคณะกรรมการ แต่มีจุดอ่อนคือ ระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที*ไม่ชดัเจน 

คณะวทิยาการจดัการ ไดด้าํเนินการรักษามาตรฐานที*เป็นอยูอ่ยา่งต่อเนื*อง และไดมี้การสร้าง
เครือข่าย การใหค้วามรู้เกี*ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาให้แก่นกัศึกษาผา่นรายวิชาที*มีการเรียน
การสอน เช่น วชิาการจดัการคุณภาพ เป็นตน้ 

 
 
 

ตารางสรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที0ผ่านมา  (ปีการศึกษา  2551)   และเป้าหมาย

ในปีปัจจุบัน  (ปีการศึกษา 2552) 
 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปีที0

ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินในรอบ

ปีที0ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2552) 

องค์ประกอบที0  1   

ปรัชญ ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนการดําเนินการ 

   

ตัวบ่งชี
ที� 1.1  มีการกาํหนดปรัชญา
ห รื อ ป ณิ ธ า น  ต ล อ ด จ น มี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน
ดาํเนินงานและมีการกาํหนดตวับ่งชี4
เ พื* อ ว ัด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํา เ นินงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ 

ระดบั 7 ระดบั 7 ระดบั 5 

ตัวบ่งชี
ที� 1.2  ร้อยละของการบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ต า ม ตัว บ่ ง ชี4 ข อ ง ก า ร
ปฏิบติังานที*กาํหนด 

 

95.27 % 97.98 % 85 % 
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องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปีที0

ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินในรอบ

ปีที0ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2552) 

องค์ประกอบที0  2   
การเรียนการสอน 

   

ตัวบ่งชี
ที�  2.1  มีระบบและกลไก
การพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ระดบั 6 ระดบั 6 ระดบั 5 

ตัวบ่งชี
ที� 2.2  มีกระบวนการเรียนรู้
ที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ระดบั 5 ระดบั 7 ระดบั 5 

ตัว บ่ง ชี
 ที�  2 .3   มีโครง การหรือ
กิจกรรมที*สนับสนุนการพัฒนา
หลกัสูตรและการเรียนการสอนซึ* ง
บุคคลองคก์ร และชุมชนภายนอกมี
ส่วนร่วม 

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 4 

ตัวบ่งชี
ที� 2.4  จาํนวน 
นัก ศึ ก ษ า เต็ม เว ล า เ ที ย บ เท่ า ต่ อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

-15.18 % 95 % -10%  - 
+ 10% 

ตัวบ่งชี
ที� 2.5  สัดส่วนของอาจารย์
ประจาํที*มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญา
โท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ
อาจารยป์ระจาํ 

ป.เอก  17.19 % 
ป.ตรี  3.13 % 

ป.เอก  20.00 % 

ป.ตรี  3.33 % 

ป.เอก 
>20% 
และ 

ป.ตรี < 5% 

ตัวบ่งชี
ที� 2.6  สัดส่วนของอาจารย์
ประจํา ที* ดํารงตําแหน่งอาจารย ์  
ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

21.88 % 23.34 % ศ + รศ. + ผศ. ≥  
40% 

ตัว บ่ง ชี
 ที�  2 .7    มีก ระ บวนก า ร
ส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพของคณาจารย ์

ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 4 

ตัวบ่งชี
ที�  2.8  มีระบบและกลไก
สนบัสนุนให้อาจารยป์ระจาํทาํการ
วจิยัเพื*อพฒันาการเรียนการสอน 

3 ขอ้ 3 ขอ้ 3 ขอ้ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 56 
 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปีที0

ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินในรอบ

ปีที0ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2552) 

ตัวบ่งชี
ที� 2.9  ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที*ได้งานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

76.69 % 76.69 % 80 % 

ตัวบ่งชี
ที� 2.10  ร้อยละของบณัฑิต
ระดับปริญญาตรีที*ได้รับเงินเดือน
เริ*มตน้เป็นไปตามเกณฑ ์

58.80 % 58.80 % 75 % 

ตัวบ่งชี
ที� 2.11  ระดบัความพึงพอใจ
ของนายจ้าง  ผูป้ระกอบการ  และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.72 % 3.72 % 3.5 

ตัวบ่งชี
ที� 2.12  ร้อยละของนกัศึกษา
ปั จ จุ บัน แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที* สํ า เ ร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี  ที*ผ่านมา  ที*
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ  ศิลปะและ
วฒันธรรม  และดา้นสิ*งแวดลอ้มใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ   

0 % 0 % 0.016 

องค์ประกอบที0  3   
กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

   

ตัวบ่งชี
ที�  3.1  มีการจัดบริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ระดบั 7 
 

ระดบั 8 
 

ระดบั 7 

ตัวบ่งชี
ที� 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรม
นกัศึกษาที*ครบถว้นและสอดคลอ้ง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที*พึ ง
ประสงค ์

ระดบั 7 
 

ระดบั 4 
 

ระดบั 4 

องค์ประกอบที0  4 
การวจัิย 

   

ตัวบ่งชี
ที� 4.1  มีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนบัสนุนการผลิต
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 
 
 

6 ขอ้ มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 
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องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปีที0

ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินในรอบ

ปีที0ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2552) 

ตัวบ่งชี
ที� 4.2  มีระบบบริหารจดัการ
ค ว า ม รู้ จ า ก ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค ์

3 ขอ้ 
 
 

4 ขอ้ มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 
ตั ว บ่ ง ชี
 ที�  4 . 3   เ งิ น ส นับ ส นุ น
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

9,333.05 บาท 28,021.80 บาท 5 000  บาท 

ตัวบ่งชี
ที� 4.4  ร้อยละของงานวิจยั
และงานสร้างสรรคที์*ตีพิมพเ์ผยแพร่  
ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปั ญญ า หรื ออนุ สิ ท ธิ บัต ร   ห รื อ
นาํไปใช้ประโยชน์ทั4งในระดบัชาติ
และในระดับนานาชาติต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ 

11.86 % 1.80 % 5  % 

องค์ประกอบที0  5   
การบริการวชิาการแก่สังคม 

   

ตัวบ่งชี
ที� 5.1  มีระบบและกลไกใน
การบริการทางวชิาการแก่สังคมตาม
เป้าหมายของสถาบนั 

ระดบั 7 ระดบั 7 ระดบั 5 

ตัวบ่งชี
ที� 5.2  ร้อยละของอาจารย์
ประจาํที*มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  เป็นที*ปรึกษา 
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน  เ ป็นกรรมการวิชาการ  
กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

48.44 % 66.66 % 25 % 

ตัวบ่งชี
ที� 5.3  ร้อยละของกิจกรรม
หรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที*ตอบสนองความต้องการ
พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของสังคม ชุมชนประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

42.19 % 60.00 % 35  % 

ตัวบ่งชี
 ที�  5.4   ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรั้บ 

85.07 % 79.95 % 85 % 
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องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปีที0

ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินในรอบ

ปีที0ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2552) 

ตั ว บ่ ง ชี
 ที�  5 . 5   จ ํ า น ว น แ ห ล่ ง
ให้บริการวิชาการ  และวิชาชีพที*
ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ 

2 แหล่ง 2 แหล่ง ≥ 2 แหล่ง 

องค์ประกอบที0  6   
การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

   

ตัวบ่งชี
ที� 6.1  มีระบบและกลไกใน
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 3 

องค์ประกอบที0  7 

การบริหารและการจัดการ 
   

ตัวบ่งชี
ที� 7.1  สภาสถาบนัใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
และสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

5 ขอ้ 5 ขอ้ มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 

ตั ว บ่ ง ชี
 ที�  7 . 2   ภ า ว ะ ผู ้นํ า ข อ ง
ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 

3 ขอ้ 
 

3 ขอ้ 
 

ระดบั 3 

ตัวบ่งชี
ที� 7.3  มีการพฒันาสถาบนัสู่
องคก์ารเรียนรู้ 

ระดบั 2 ระดบั 2 ระดบั 2 

ตัวบ่งชี
ที� 7.4  มีระบบและกลไกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื*อ
พฒันาและธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 

 

มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
3 ขอ้แรก 

ตัวบ่งชี
ที� 7.5  ศกัยภาพของระบบ
ฐานขอ้มูลเพื*อการบริหาร  การเรียน
การสอน และการวจิยั   

ระดบั 2 ระดบั 2 มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
2 ขอ้แรก 

ตัวบ่งชี
ที� 7.6  ระดบัความสําเร็จใน
การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอก
เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
สถาบนัอุดมศึกษา 

ระดบั 4 ระดบั 4 มีการดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 
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องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปีที0

ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินในรอบ

ปีที0ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2552) 

ตัวบ่งชี
ที� 7.7  ร้อยละของอาจารย์
ประจําที*ได้รับรางว ัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

0 0 0.5 % 

ตัวบ่งชี
ที� 7.8  มีการนาํระบบบริหาร
ความเสี* ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ระดบั 4 ระดบั 4 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ตัวบ่งชี
ที� 7.9  ระดบัความสําเร็จ
ข อ ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ตัว บ่ ง ชี4 แ ล ะ
เป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดับ
บุคคล 

ระดบั 8 ระดบั 8 มีการดาํเนินการ 
7 ขอ้แรก 

องค์ประกอบที0  8 

การเงินและงบประมาณ 

   

ตัวบ่งชี
ที� 8.1  มีระบบและกลไกใน
การจดัสรร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น  แ ล ะ
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระดบั 6 ระดบั 6 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

ตัวบ่งชี
ที�  8.2  มีการใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั 

4 ขอ้ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

องค์ประกอบที0  9   
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

   

ตัวบ่งชี
ที�  9.1  มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในที* เป็น
ส่วนหนึ* งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดบั 7 ระดบั 7 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ตัวบ่งชี
ที�  9.2  มีระบบและกลไก
การให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 

ระดบั 5 ระดบั 4 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 
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องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปีที0

ผ่านมา 

(ปีการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินในรอบ

ปีที0ผ่านมา 

เป้าหมายในปี

ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2552) 

ตัวบ่งชี
 ที�  9.3   ระดับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดบั 4 ระดบั 4 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

องค์ประกอบที0  10 

องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

   

ตัวบ่งชี
ที� 10.1  การบริหารจดัการ
สถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

0 4 ขอ้ มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

ตัวบ่งชี
ที� 10.2  ผลที*เกิดกบัผูเ้รียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  มีความรู้ เจ
ตนคติที*ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลกัษณะที*พึงประสงค์ทั4ง 3 
ดา้น 

0 3 ดา้น มีกิจกรรม 
1 ดา้น 
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ส่วนที0 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ 
 
 ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบกบัเกณฑ์ และเทียบกบั
เป้าหมายจุดแขง็ / จุดอ่อน และแนวทางการพฒันาปรับปรุงแต่ละตวับ่งชี4  
 คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม รายงานผลการดาํเนินงานจริง 
ประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑที์*สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด และตามเป้าหมาย
ที*กาํหนดไว ้ รวมทั4งวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพฒันาปรับปรุง ตามตวับ่งชี4 แต่ละ
องคป์ระกอบคุณภาพ ดงันี4  

องค์ประกอบที0 1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

ตัวบ่งชีFที0 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  แผน
ดําเนินงานและมีการกาํหนดตัวบ่งชีFเพื0อวัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนให้

ครบทุกภารกจิ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   : กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    : ระดับ 
1. มีการกาํหนดปรัชญา หรือ ปณิธาน   
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนดาํเนินงานและแผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้ง

กนัและ 
สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ 

3. มีการกาํหนดตวับ่งชี4ของการดาํเนินงานและกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี4 เพื*อวดั
ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

4. มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4  อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั4 ง 

และ รายงานผลต่อผูบ้ริหาร และสภาสถาบนั 
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 มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมาย กบัยุทธศาสตร์และ
แผนพฒันาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสมํ*าเสมอ 

6. มีการนาํผลการประเมินและผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื*อง 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 – 6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
         1.   คณะวิทยาการจดัการ  มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และเป้าหมาย
ของคณะฯ  ไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ* งผ่านความเห็นชอบจากการระดมความคิดของ
ผูบ้ริหาร  คณาจารย ์ และบุคลากรสายสนบัสนุน (1.1.1.1) 
        2.   คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการจัดประชุมเพื*อพฒันาแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วทิยาการจดัการ (1.1.2.1) (1.1.2.2) (1.1.2.3) (1.1.2.4)  เมื*อวนัที* 31  มีนาคม  2553  ณ ห้อง 626  คณะ
วทิยาการจดัการ  ซึ* งแผนยทุธศาสตร์ของคณะมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
และแผนพฒันาชาติ (1.1.2.5) 

3.   คณะวิทยาการจดัการมีการกาํหนดตวับ่งชี4ของการดาํเนินงาน และกาํหนดเป้าหมายของ
แต่ละตวับ่งชี4 เพื*อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน โดยระบุในแผนปฏิบติัราชการประจาปี 2552และ
แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 (1.1.3.1) (1.1.3.2) 

4.  มีการดาํเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ (1.1.4.1) (1.1.4.2) 
5.  คณะวิทยาการจดัการมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4

ปีละ 2 ครั4 ง รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนั (1.1.5.1) 
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ตารางที0  1.1.1  การวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของคณะฯ กบัแผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลยั 

ประเด็น     

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของคณะวทิยาการ

จัดการ 

ความสอดคล้อง 

ผลิตบณัฑิตครูที*มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐาน 
วชิาชีพครู 
 
 

1.1พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและความต้องการของสังคม   
1.2.ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาครูดา้นวิชาการ
และคุณลกัษณะความเป็นครู 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเพื*อเสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพแก่ 
นกัศึกษาครู 
1.4 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนของคณาจารยผ์ูผ้ลิตบณัฑิตครู
ใหไ้ดคุ้ณภาพ 
1.5 ส่งเสริมการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยีเพื*อการ
ผลิตบณัฑิตครู 
1.6 ส่งเสริมการใหทุ้นการศึกษานกัศึกษาครู 
1.7 สนับสนุนกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคนดี 
คนเก่ง คนมีคุณธรรม คนมีแววเป็นครู เพื*อให้เขา้
เป็นนกัศึกษาครู 
1.8 ใช้กระบวนการวิจยัและพฒันาเป็นเครื*องมือใน
การผลิตบณัฑิตครูที*มีคุณภาพ 
1.9 สร้างชุมชนวิชาการและบรรยากาศทางวิชาการ
เพื*อการผลิตครูในสังคมฐานความรู้ 
1.10 ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ*นเพื*อการพฒันานกัศึกษาครู 

1. ดา้นการผลิตบณัฑิต 
     -  พฒันาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ มี
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร
รองรับ 
 

ส่งเสริม 
ศั ก ย ภ า พ ท า ง
วิชาการแก่ครูใน
ทอ้งถิ*น 

2.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั4 นและระยะยาวที*
ตอบสนองความต้องการในการพฒันาตนเองด้าน
วชิาการแก่ครูในทอ้งถิ*น 
2.2 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูใน
ทอ้งถิ*น 
2.3 สนับสนุนกระบวนการวิจยัและพฒันา เพื*อ
ส่งเสริมคุณภาพดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน
ใหแ้ก่ครูในทอ้งถิ*น 
2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและ
วชิาชีพครูในทอ้งถิ*น 
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ประเด็น     

ยุทธศาสตร์ 
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จัดการ 

ความสอดคล้อง 

พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต
แ ล ะ ท้อ ง ถิ* น ใ ห้
เกิดการเรียนรู้เห็น
คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิลป วัฒนธ รร ม
แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี
ทอ้งถิ*น 

3. พัฒนาบัณฑิตและท้องถิ0นให้เกิดการเรียนรู้ เห็น

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ0น 
      3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่องคค์วามรู้จาก
วถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถิ*น 
     3.2 ชี4 นาํทอ้งถิ*น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสร้างสังคมเรียนรู้ เพื*อการพฒันาที*ย ั*งยนื 
     3.3 ทาํนุบาํรุง ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม
ทอ้งถิ*น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการทํานุบํา รุงศาสนา

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ

ปัญญาท้องถิ0น 

   -  ทํา นุบํา รุงศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม 

ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ มี
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร
รองรับ 
 
 
 

การวิจัยที* มุ่งเน้น
พฒันา 
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง 
การของท้องถิ*น 
อยา่งยั*งยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวิจัยที0มุ่งเน้นพัฒนา และความต้องการของ

ท้องถิ0นอย่างยั0งยืน 
   1.1 การวจิยัที*มุ่งเนน้พฒันา และความตอ้งการของ
ทอ้งถิ*นอยา่งยั*งยนื 
   1.2 ร่วมมือ เรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้กบัชุมชนใน
การนาํโจทยท์อ้งถิ*นมาดาํเนินการวจิยัเพื*อการพฒันา
ทอ้งถิ*น 
   1.3 สนับสนุนการวิจยัที*สร้างองค์ความรู้ในการ
เส ริมส ร้างความเข้มแข็งขอ งชุมชน ทั4 งในมิ ติ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
การศึกษาและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ช ้
   1.4 ผลักดันให้เกิดการวิจัยเพื*อเพิ*มขีดความ 
สามารถ และแก้ปัญหาท้องถิ*นในโครงงานวิจัย 
ปริญญานิพนธ์ และวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
   1.5 สร้างกระบวนการคิด ติดอาวุธทางปัญญา
ใหแ้ก่ชุมชนอยา่งยั*งยนื 

ด้านการวิจัย 
-  การวิจัยที* มุ่ง เน้นพัฒนา  และ
ความตอ้งการของทอ้งถิ*นอยา่งยั*งยนื 
-  การพัฒนาองค์ความรู้พื4 นฐาน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นที*
ยอมรับในระดบัชาติสากล 

ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ มี
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร
รองรับ 
 
 
 

ก า ร พัฒ น า อ ง ค์
ค ว า ม รู้ พื4 น ฐ า น

นวตักรรม และ
เทคโนโลยี เป็นที*
ยอมรับใน 
ระดบัชาติ สากล 

2. การพัฒนาองค์ความรู้พืFนฐาน นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี เป็นที0ยอมรับในระดบัชาติ สากล 
    2.1 จัดระบบโครงสร้างการทําวิจัยของ
มหาวิทยาลยั โดยให้มีการจดัตั4ง กลุ่มวิจยั      หน่วย
วจิยั ศูนยว์จิยัและศูนยว์ิจยัแห่งความเป็นเลิศ รวมทั4ง
ส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัมากขึ4น 
    2.2 กาํหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้สอดคลอ้งกับ
โครงสร้างงานวจิยัในขอ้ 2.1 
    2.3 สร้างกระบวนการพฒันานกัวจิยั TA/RA 

  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 65 
 

ประเด็น     

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของคณะวทิยาการ

จัดการ 

ความสอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ง า น วิ จั ย ต า ม
แ น ว ท า ง
พระราชดาํริ 

    2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การเขา้ถึงแหล่งทุนของ
มหาวทิยาลยั 
    2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาํเสนอผลงานวิจัย 
ตีพิมพง์านวจิยัในระดบัชาติ และนานาชาติ 
    2.6 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้รางวลั อาจารยที์*มี
ผลงานวจิยัโดดเด่น 

  

3. การส่งเสริมงานวิจัยตามแนวทางพระราชดาํริ 
    3.1 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งกบั
โครงการพระราชดาํริ 
    3.2 ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยตาม
โครงการพระราชดาํริ 
    3.3 ส่งเสริมการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ใน
พื4นที* 

  

การพัฒนาระบบ
บริหาร 
จั ด ก า ร ที* มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
ยึ ด ห ลั ก ธ ร ร ม า    
ภิบาล 

1. ระบบการบริหารบุคลากรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
3 .อาคาร สถานที* วสัดุอุปกรณ์ มีปริมาณและ
คุณภาพเพียงพอสาํหรับบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
4. ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผล 

ด้านการบริหารจัดการโดย

หลกัธรรมาภิบาล  
     -  ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพประสิทิผลและ
ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
 
 
 

ก า ร เ พิ* ม ขี ด
ความสามารถ 
แ ล ะ พั ฒ น า
ศกัยภาพของ 
ชุมชน โดยนํา
หลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุตใ์ช ้

1. สนับสนุนการเรียนรู้ตามอธัยาศยั จดัทาํหลกัสูตร
พิเศษระยะสั4 น และการฝึกอบรมตามความตอ้งการ
ความสนใจของชุมชน 
2. จดัตั4งศูนยว์ิสาหกิจชุมชนเพื*อพฒันาศกัยภาพใน
การประกอบอาชีพของชุมชนโดยยึดหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ*นและชุมชน
ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

ด้านบริการวชิาการ 

    -  ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ 
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จัดการ 

ความสอดคล้อง 

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี เพื*อการพฒันาและส่งเสริม
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน 
5. จดัตั4งศูนยเ์สริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เพื*อ
เป็นศูนยศึ์กษาและให้บริการทางวิชาการในชุมชน
การวางแผนพฒันาชุมชน 

  

 6. จดัตั4งศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพการปกครองส่วน
ทอ้งถิ*น เพื*อเป็นศูนยศึ์กษาและใหบ้ริการทาง 
วชิาการแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ*น 
7. สนับสนุนโครงการแลกเปลี*ยนเรียนรู้ชุมชน โดย
ให้คณาจารยแ์ละนักศึกษา ออกไปเรียนรู้และช่วย
พฒันาชุมชน 
8. จดัตั4งศูนยข์อ้มูลทอ้งถิ*นให้ไดม้าตรฐาน และเป็น
สากล 
9. สร้างเครือข่ายทอ้งถิ*น รวมทั4งศิษยเ์ก่า เพื*อเป็น
พลงัขบัเคลื*อนมหาวิทยาลยัไปสู่สถาบนั อุดมศึกษา
เพื*อพฒันาทอ้งถิ*นอยา่งแทจ้ริง 
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ*น 

  

 
6.  คณะวทิยาการจดัการไดด้าํเนินการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะและมหาวทิยาลยั (1.1.6.1) 
7.  คณะวิทยาการจดัการนาํผลการประเมินของ SAR และกพร. มาพฒันาการดาํเนินงาน 

(1.1.7.1) 
 

ผลการประเมินตนเองเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

1.1 ระดบั ระดบั 7 3  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

1.1 ระดบั - ระดบั 5 ผา่น ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง 
 คณะวทิยาการจดัการมีแผนยุทธศาสตร์ แผนดาํเนินงานและกาํหนดตวับ่งชี4การดาํเนินงานที*
ชดัเจน ซึ* งสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาและชาติ มีการประเมินผลการดาํเนินงานและ
นาํมาพฒันาการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื*อง 
 
จุดอ่อน  
       คณะวทิยาการจดัการจะพฒันาแผนยทุธศาสตร์ แผนดาํเนินงานและการกาํหนดเป้าหมายตาม
ตวับ่งชี4 ใหค้ลอบคลุมพนัธกิจ อยา่งต่อเนื*อง 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 1.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.2.1 รายงานการประชุม เรื*องการทบทวนวสิัยทศัน์ของคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.2.2 แผนปฏิบติัการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี  2552 
1.1.2.3 แผนปฏิบติัการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี  2553 
1.1.2.4 คาํสั*งคณะวิทยาการจดัการ ที* 8/2553  เรื*อง แต่งตั4งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้น

ยทุธศาสตร์ ดา้นพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดา้นบริการวิชาการและจุดเนน้ (School of 
Business คณะวทิยาการจดัการ  

1.1.3.1 แผนปฏิบติัราชการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี 2552  
1.1.3.2 แผนปฏิบติัราชการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี 2553  
1.1.4.1 คาํขอเงินงบประมาณประจาํปี  2552 – 2553  ของคณะวทิยาการจดัการ 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.1.4.2 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณของแต่ละโปรแกรมวชิา  
1.1.5.1 รายงายผลการปฏิบติังาน 
1.1.6.1 ตารางวิเคราะห์ความาสอดคลอ้ง 
1.1.7.1 รายงานการประชุมเพื*อพฒันาแผนการดาํเนินงาน 
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ตัวบ่งชีFที0 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีFของการปฏิบัติงานที0กาํหนด 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF : ผลผลติ  

 

 

 

 

 

 

 

  เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  60 –  74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  75 –  89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  90 – 100 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
    คณะวิทยาการจดัการมีจาํนวนตวับ่งชี4 ของแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณฯ  จาํนวน   

198         ตวับ่งชี4   จาํนวนตวับ่งชี4 ที*บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  194  ตวับ่งชี4   คิดเป็นร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตวับ่งชี4การปฏิบติังานที*กาํหนด  ร้อยละ 97.98  ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

1.2 ร้อยละ  ร้อยละ  97.98 3  คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

1.2 ร้อยละ - ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.98 บรรลุเป้าหมาย 
 

จาํนวนตวับ่งชี4ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณที*บรรลุเป้าหมาย x 
100 

จาํนวนตวับ่งชี4ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทั4งหมด 
 194 x 100 

198 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 70 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง  
คณะวิทยาการจดัการมีผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี4 ในอตัราที*สูงตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. 
 

แนวทางพฒันา 
       ควรนาํผลการดาํเนินงานของตวับ่งชี4 ที*ไม่บรรลุเป้าหมายมาวเิคราะห์เพื*อกาํหนดแนวทางใน
การพฒันา 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

1.2.1.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการประจาํปี 2552 
1.2.1.2 ตารางสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการฯ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที0 1   

ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 

สกอ. 

(คะแนนเต็ม 

3.00) 

สมศ. 

(คะแนนเต็ม 

3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนนเต็ม 

5.00) 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผน
ดาํเนินการ 

3 - - 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี4
ของการปฏิบติังานที*กาํหนด 

3 - - 

เฉลี0ย 3 - - 
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องค์ประกอบที0 2  การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชีFที0 2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร   
2. มีการกาํหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต 
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทุกเรื*อง 
4. มีการวเิคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา เช่น ร้อยละของ

หลกัสูตรที*ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ที*ตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อยละของบณัฑิตที*ทาํงานตรงสาขา 

5. มีการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลกัสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 

6. หลกัสูตรที*เปิดสอนทุกหลกัสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุกเรื*องและมีการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

7. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที*เนน้การวจิยั (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญา
เอก)  ที*เปิดสอนมีจาํนวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตรทั4งหมด 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 6  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปีการศึกษา  2552  คณะวิทยาการจดัการ มีผลการดาํเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดงันี4  
 1. คณะฯ มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตบณัฑิต 
จัดเตรียมความพร้อมทั4 งด้านคณาจารย์และสิ* งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั4 งด้านห้องสมุด  ระบบ
สารสนเทศ ศูนยก์ารเรียนรู้  ห้องปฏิบติัการ อาคารสถานที*   และวสัดุอุปกรณ์การศึกษาอื*น  ๆ ที*
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เกี*ยวขอ้ง  ก่อนการจดัการเรียนการสอน  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. (2.1.1.1) 
(2.1.1.2) และมาตรฐานอื*น ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง (2.1.1.3)  เสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เพื*อผา่นความเห็นชอบและไดผ้า่นการพิจารณารับทราบใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร (2.1.1.4) 

2. คณะฯ มีการกาํหนดเป้าหมายแผนการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต
ของ หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.2.1) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.2.2) หลกัสูตรบญัชี
บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.2.3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(2.1.2.4)  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  (2.1.2.5) 
 3. คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลกัสูตรใหม่คือการวิพากษห์ลกัสูตรโดยได้
เชิญผูท้รงคุณวฒิุจาก สกอ. ไดร่้วมกนัปรับแกไ้ขทั4งสาระสาํคญัและภาษาที*ใชใ้หส้ละสลวย(2.1.3.1 

4. คณะฯ มีการดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการทุกหลกัสูตรประจาํปีการศึกษา โดย 
พิจารณาจากภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2551-2552 
(2.1.4.1) 

5. หลกัสูตรที*เปิดสอนทุกหลกัสูตร ในคณะฯ ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 และมีการประกนัคุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร หลกัสูตรหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.5.1) หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.5.2) หลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) (2.1.5.3) (2.1.5.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(2.1.5.4)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  (2.1.5.5) หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ 2552)(2.1.5.6)หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ (หลกัสูตรใหม่ 2552) )(2.1.5.7) 

ชื0อหลกัสูตร สกอ.พจิารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

25  มกราคม  2550 
 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

สภาวชิาชีพบญัชี 

31  กรฎาคม  2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

16  ธนัวาคม  2549 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

16  ธนัวาคม  2549 
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ชื0อหลกัสูตร สกอ.พจิารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

8  กุมภาพนัธ์  2551 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552) 

25  พฤษภาคม  2552 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโลจิสติกส์  
(หลกัสูตรใหม่ 2552) 

25  พฤษภาคม 2552 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ  
(หลกัสูตรใหม่ 2552) 

25  พฤษภาคม 2552 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.1 ระดบั ดาํเนินการ 6 ขอ้ 2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.1 ระดบั ผา่น ระดบั 6  ระดบั 5 ดาํเนินการ 6 ขอ้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

        คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ.                     การบรรลุเป้าหมาย 

                                2   คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง : 
 คณะวทิยาการจดัการ มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตรทุกหลกัสูตร  ที*เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตบณัฑิต จดัเตรียม
ความพร้อมทั4งดา้นคณาจารยแ์ละสิ*งสนบัสนุนการเรียนรู้ ทั4งดา้นห้องปฏิบติัการ  อาคารสถานที*และ
วสัดุอุปกรณ์การศึกษาอื*น  ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง  ก่อนการจดัการเรียนการสอนใหอ้ยา่งนอ้ยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และมาตรฐานอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง เช่นมาตรฐาน
หลักสูตรของสภาวิชาชีพบญัชี       มีการกาํหนดเป้าหมายแผนการผลิตบณัฑิตในแผนการผลิต
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บณัฑิต  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ซึ* ง
ผา่นความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาต่าง 
ๆ  อยา่งต่อเนื*อง เช่น ร้อยละของหลกัสูตรที*ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ร้อยละของบัณฑิตที*ทาํงานตรงสาขา เพื*อให้สามารถนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาไปปรับปรุงหลกัสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลกัสูตร  
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0 2.1 

2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.5.4 
2.1.5.5 

เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สภาวชิาชีพบญัชี) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง) 

2.1.5.6 เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.1.1.1 
2.1.1.2 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื*องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื*องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.2.4 
2.1.2.5 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  

2.1.3.1   หนงัสือเชิญวทิยากรและคาํสั*งตั4งคณะกรรมจดัทาํ มคอ.2 
2.1.4.1 ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 2551-2552 
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ตัวบ่งชีFที0 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที0เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   : ระดบั 
1. มีกลไกการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ

จดัการศึกษาทุกหลกัสูตร 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุก

หลกัสูตร 
3. มีการใชสื้*อและเทคโนโลยหีรือนวตักรรมในการสอนเพื*อส่งเสริมการเรียนรู้ทุก

หลกัสูตร 
4. มีการจดัการเรียนการสอนที*มีความยดืหยุน่และหลากหลายที*จะสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที*สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ที*จดัใหผู้เ้รียนและอิง

พฒันาการของผูเ้รียนทุกหลกัสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในเรื*องคุณภาพการสอนและสิ*งสนบัสนุนการ

เรียนรู้ทุกหลกัสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื*องทุกหลกัสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
              ในปีการศึกษา 2552   คณะวทิยาการจดัการ มีการดาํเนินงาน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงันี4  
 1. คณะฯ มีการดาํเนินการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจดัการศึกษาแต่ละหลกัสูตร และดาํเนินการจดัทาํคู่มือการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
เป็นประจาํทุกปี ซึ* งมีรายละเอียดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจดัการศึกษาทุกหลกัสูตร 
(2.2.1.1)    



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 77 
 

 2.  คณะฯ มีการออกแบบการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัทุก
หลกัสูตรโดยจดัและเขียนไวใ้นแนวการจดัการเรียนรู้ในทุกรายวิชา (2.2.2.1)  และทุกหลกัสูตรจะมี
แผนการเรียนที*มีรายวิชาที*เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น วิชาสัมมนาของทุกหลกัสูตรได้ออกแบบให้
นกัศึกษา เป็นผูจ้ดังานเองทุกขั4นตอน  (2.2.2.2) รายวิชาการวางแผนและเขียนโครงการ (2.2.2.3) วิชา
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ เป็นตน้ (2.2.2.4) โดยจดัทาํไวใ้นคู่มือนกัศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชาและแจก
ใหน้กัศึกษาทุกคน (2.2.2.5)      
 3.  คณะฯ สนบัสนุนให้แต่ละโปรแกรมวิชามีการส่งเสริมให้อาจารยผ์ูส้อนมีการใชสื้*อและ
เทคโนโลยี ในการเรียนสอนเพื*อส่งเสริมการเรียนรู้   โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรคือเครื* อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา    ในการจดัการเรียนการสอน เช่น  เครื*องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  เครื*อง
ฉาย LCD   ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ห้อง On air และห้องเรียนที*อุปกรณ์ช่วยสอนพร้อม เพื*อ
ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นกัศึกษา (2.2.3.2) 

4.   คณะฯ มีการจดัการเรียนการสอนที*มีความยดืหยุน่และหลากหลาย  ที*จะสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รียน เช่น การจดักิจกรรม/โครงการต่างๆ ที*มีความยดืหยุน่และหลากหลาย  เช่น  
โครงการจดัสัมมนาประกอบการเรียนรายวิชาสัมมนา (2.2.4.1) โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
สาขาวชิาการบญัชี   (2.2.4.2)  

5.  คณะฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที*สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ที*จดัให้ผูเ้รียน
และอิงพฒันาการของผูเ้รียนทุกหลกัสูตร  (2.2.5.1) 

6. คณะฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในเรื* องคุณภาพการสอนและสิ* ง
สนบัสนุนการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร (2.2.6.1) 
  7.  มีระบบการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื*องทุกหลกัสูตร 
โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนส่งรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5) เพื*อปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน (2.2.7.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.2 ระดบั ผา่น ระดบั 7 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 
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2.2 ระดบั ระดบั 6 ระดบั 7 ผา่น ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                   3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
    คณะวิทยาการจดัการ มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ที*เน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการใชสื้*อวีดีทศัน์  และการนาํเสนอบทเรียนในรูปแบบ Power Point ในการสอน
เพื*อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีการประเมินผลการเรียน ภาคเรียนละ 1-2 ครั4 ง เนื*องจากในการ
จดัการเรียนการสอน มกัเป็นการสอนนักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่  และห้องเรียนบางห้องไม่อุปกรณ์
อาํนวยความสะดวก จึงทาํให้ไม่สามารถจดัการเรียนการสอนที*มีความยืดหยุน่และหลากหลาย  เพียง
พอที*จะสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนที*แตกต่างกนัได ้   
แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการ ควรมีการพฒันาวธีิการเรียนการสอน ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนที*เป็นกลุ่ม
ใหญ่     มีการประเมินผลการเรียนการสอนที*สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที*จดัให้ผูเ้รียนและอิง
พฒันาการของผูเ้รียน   และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในเรื*องคุณภาพการสอน  
เพื*อที*จะสามารถปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตังบ่งชีFที0 2.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.2.1.1 คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2552 
2.2.2.1 แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 
2.2.2.2 รายงานรายวชิาสัมมนา 
2.2.2.3 รายงานรายวชิาการวางแผนและเขียนโครงการ 
2.2.2.4 สมุดฝึกงานนกัศึกษา 
2.2.2.5 คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2552 
2.2.3.1 
2.2.3.2 

แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552   
สมุดยมือุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  LCD 
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2.2.4.1 
2.2.4.2 

โครงการจดัสัมมนา ประกอบการเรียนรายวชิาสัมมนา  
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาสาขาวชิาการบญัชี 

2.2.5.1 แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552   
2.2.6.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  
2.2.7.1 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5) 
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ตัวบ่งชีFที0 2.3 มีโครงการหรือกจิกรรมที0สนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซึ0ง
บุคคลองค์กรและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที*กาํหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒิ หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาและ

ปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 
2. มีการจดัการเรียนการสอนที*ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ และทกัษะที*นาํไปใชใ้นการ

ปฏิบติัไดจ้ริง  โดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลกัสูตร 
3. มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั4งที*กาํหนดและไม่กาํหนดในหลกัสูตรโดย

ความร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที*ไดรั้บการสนบัสนุน

จากผูท้รงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบนัทุกหลกัสูตร 
5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องคก์าร และชุมชน

ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 

  มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก    มีการดาํเนินการ 4  ขอ้แรก    มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา 2552   คณะวทิยาการจดัการ มีผลการดาํเนินงาน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

ดงันี4  
1. คณะมีระบบและกลไกที*กาํหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันา 

และปรับปรุงหลกัสูตร โดยมีคาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตรฯ , หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร (2.3.1.1), หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (2.3.1.2) , 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์) (2.3.1.3)  

2.  มีการจดัการเรียนการสอนที*ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ และทกัษะที*นาํไปใชใ้นการปฏิบติั
ได้จริง  โดยผูท้รงคุณวุฒิหรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร  เช่น รายวิชาเตรียมฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ* งนกัศึกษาตอ้งออกไปฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการจริงและแต่ละหน่วยงานจะมีแบบประเมินส่งกลบัมายงัโปรแกรมวิชา (2.3.2.1)  
และเมื*อมีการจดัทาํหลักสูตรใหม่หรือเมื*อมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่จะเชิญผูท้รงคุณวุฒิ  ผูใ้ช้
บณัฑิตและผูที้*เกี*ยวขอ้งในการใชบ้ณัฑิตมามีส่วนร่วมในการวพิากษห์ลกัสูตรทุกหลกัสูตร (2.3.2.2) 

3.  คณะฯ มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั4งที*กาํหนดและไม่กาํหนดในหลกัสูตร
ใหน้กัศึกษาทุกชั4นปีและไดรั้บความร่วมมือจากองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนอกสถานที*  ณ  ศูนยอ์บรมเยาวชนผาสุกวนิช   (2.3.3.1)  โครงการ
อบรมฝึกอาชีพระยะสั4น (2.3.3.2)  โครงการอบรมภาษาองักฤษ (2.3.3.3)  โครงการสัมมนาดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ หวัขอ้ “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผูป้ระกาศข่าวมืออาชีพ (2.3.3.4) 
โครงการผลิตรายการวทิยแุละโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั    (2.3.3.5) 
  4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที*ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูท้รงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบนัทุกหลกัสูตร  เช่น  แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนกัศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ  (2.3.4.1)   มีการเก็บขอ้มูลโดยมีการจดัทาํแบบ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรม CPD ที*มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาเป็นวิทยากรในการให้บริการ
วชิาการแก่ผูท้าํบญัชี (2.3.4.2) กลยทุธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค ์ (2.3.4.3)    
    

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.3 ระดบั ผา่น ระดบั 4  2 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุเป้าหมาย 

2.3 ระดบั ผา่น ระดบั 3 ระดบั  4 ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

        คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ.                     การบรรลุเป้าหมาย 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดอ่อน  : 
 คณะวิทยาการจดัการ  มีการจดัโครงการมีกิจกรรมทางการศึกษามาก แต่การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที*ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบนัทุกหลกัสูตร   
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการ  ตอ้งมุ่งเนน้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอนที*ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท้รงคุณวฒิุหรือชุมชนภายนอกสถาบนัใหค้รบทุกหลกัสูตร   
 
รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 2.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.3.1.1   
2.3.1.2 
2.3.1.3 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) หนา้  164-165 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2552)  หนา้ ภาคผนวก 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หนา้ 59 - 73 

2.3.2.1   เอกสารการเสนอโครงการพฒันาในส่วนของงบลงทุน (งานพฒันา)  
คณะวทิยาการจดัการ 

2.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนอกสถานที*  ณ  ศูนยอ์บรมเยาวชนผาสุกวนิช    
2.3.3.2 โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั4น 
2.3.3.3 โครงการอบรมภาษาองักฤษ 
2.3.3.4 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ หวัขอ้ “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผูป้ระกาศ

ข่าวมืออาชีพ 
2.3.3.5 โครงการผลิตรายการวทิยแุละโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั 
2.3.4.1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศึกษาจากสถานประกอบการ

ต่างๆ 
2.3.4.2 แบบประเมินโครงการฝึกอบรม CPD ที*มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาเป็นวทิยากร

ในการใหบ้ริการวชิาการแก่ผูท้าํบญัชี 
2.3.4.3 แบบประเมินกลยทุธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค ์
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X  100 

ตัวบ่งชีFที0 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

 
ชนิดของตัวบ่งชีF   :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

≥ +10% หรือ ≤-10% 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

6 - 9.99% และ –6 – (-9.99)% 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปีการศึกษา 2552  คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารยป์ระจาํทั4งหมด  60  คน ในจาํนวนนี4ลา
ศึกษาต่อ 5 คน อาจารยที์*ปฏิบติังานจริง 55 คน มีนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ
เท่ากบั 2,637.50 / 55 เท่ากบั  48 : 1 (2.4.1.1)  จากเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. กาํหนดให้ค่า FTES 
ระดบัปริญญาตรีต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ สาขาบริหารธุรกิจมีค่าเท่ากบั 25 : 1 (2.4.1.2) ซึ* งสามารถ
นาํมา คาํนวณไดจ้ากสูตร 
 
ร้อยละของความแตกต่าง  = จาํนวน FTES ต่ออาจารยป์ระจาํของคณะฯ – เกณฑม์าตรฐานเฉลี*ย 
      เกณฑม์าตรฐานเฉลี*ย 
 

ค่า FTES 2,637.50 / 55  =  48 : 1 
    = [(48 -25)/25] x 100   

= 92 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.4 ร้อยละ ร้อยละ 92 1  คะแนน 
  

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 84 
 

2.4 ร้อยละ ร้อยละ -15.8 -10%  - 
+ 10% 

ร้อยละ 92 
 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                   1 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการ  มีสัดส่วนนกัศึกษาต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํไม่เหมาะสม 

 
 แนวทางการพฒันา  : 

คณะวิทยาการจดัการ  มีสัดส่วนนกัศึกษาต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํไม่เหมาะสมในส่วนนี4  
คณะฯ ไดเ้ชิญอาจารยพ์ิเศษมาช่วยสอน และเปิดรับสมคัรอาจารยเ์พิ*มเพื*อแกปั้ญหาดงักล่าว 

 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0 2.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.4.1.1 
2.4.1.2 
2.4.1.3 

เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
รายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการปี 2552 
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ตัวบ่งชีFที0  2.5  สัดส่วนของอาจารย์ประจําที0มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ 
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน   :  ปัจจัยนําเข้า 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อย
ละ 1 – 19  หรือ 
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อย
ละ 20 – 29  แต่วฒิุปริญญาตรี
มากกวา่ ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอก อยูร่ะหวา่งร้อยละ 
20 – 29 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือนอ้ย
กวา่ ร้อยละ 5 
หรือ 
1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 30 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ  5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือ
เท่ากบั ร้อยละ 30  และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 

ผลการดําเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารยท์ั4งหมด 60 คน ลาศึกษาต่อ   5   คน 

อาจารยที์*ปฏิบติังานจริง 55 คน มีสัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที*มีวุฒิปริญญาตรี 2 คน  วุฒิปริญญาโท 
จาํนวน  46  คนและวุฒิปริญญาเอก  12  คน  ต่ออาจารยป์ระจาํทั4งหมด  60 คน  (2.5.1.1) และมี
อาจารยที์*กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  11  คน  (2.5.1.2)  ดงันั4น  

อาจารยว์ุฒิปริญญาตรี   2    คน   คิดเป็นร้อยละ   3.33   
อาจารยว์ุฒิปริญญาโท  46   คน  คิดเป็นร้อยละ   76.67  
อาจารยว์ุฒิปริญญาเอก   12    คน  คิดเป็นร้อยละ   20.00 
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ตารางที0  2.5.1   ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวชิา ตําแหน่งวชิาการและคุณวุฒิ   

              สูงสุด 
        โปรแกรมวชิา ตาํแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด 

รศ. ผศ. อาจารย์ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

การจดัการทั*วไป - 2 11 13 1 9 3 13 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ - 1 2 3 - 3 - 3 

การบญัชี - 2 7 9 1 7 1 9 

การเงินการธนาคาร 1 1 2 4 - 3 1 4 

การตลาด - 2 3 5 - 3 2 5 

เศรษฐศาสตร์ - 2 1 3 - 3 - 3 

นิเทศศาสตร์ - 3 5 8 - 4 4 8 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 11 11 - 10 1 11 

การจดัการโลจิสติกส์ - - 2 2 - 2 - 2 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ - - 2 2 - 2 - 2 

รวม 1 13 46 60 2 46 12 60 

 
ตารางที0 2.5.2  ตารางแสดง รายนามอาจารย์ที0กาํลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

อาจารย์ ลาศึกษา สาขา / มหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

1.นางสาวสุกฤตา  ชชัวาลกิจกลุ ลาบางเวลา บริหารธุรกิจ 

วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

- 
 

2.ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤติยา    
                           รุจิโชค 

ลาเตม็เวลา คณะวารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

3.นางสาวปาริชาติ    ขาํเรือง ลาบางเวลา การจดัการทั*วไป  
มหาวทิยาลยัสยาม 

- 

4.นายเดช   ธรรมศิริ ลาเตม็เวลา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

5.นางสาวณฐัชามญฑ ์  
              ศรีจาํเริญรัตนา 

ลาเตม็เวลา วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

6.นางจีรวรรณ    นกเอี4ยงทอง ลาเตม็เวลา มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

7.นางสาวชญาพรรธณ์   
                 เนตรโพธิO แกว้ 

ลาบางเวลา มหาวทิยาลยัศรีปทุม - 

8.นางสาวร่มเกลา้  ศิลธรรม ลาเตม็เวลา CHONGQING UNIVERSITY CHINA SCHOLARSHIP 
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อาจารย์ ลาศึกษา สาขา / มหาวทิยาลยั ทุนการศึกษา 

9.นางสาวณชัชา ศิรินธนาธร ลาบางเวลา มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

10.นางหรรษา   
                 คลา้ยจนัทร์พงษ ์

ลาบางเวลา นวตักรรมการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

11.นายพงษส์นัติO   ตนัหยง ลาบางเวลา บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตาม 

ตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.5 ร้อยละ วฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 20.00 
และวฒิุปริญญาตรี  ร้อยละ 3.33   

2  คะแนน 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.5 ร้อยละ วฒิุปริญญาเอก 
ร้อยละ 17.19 และ 

วฒิุปริญญาตรี 
ร้อยละ 3.13 

ป.เอก  
>20%  และ  
ป.ตรี < 5% 

วฒิุปริญญาเอก  
ร้อยละ 20 และวฒิุ

ปริญญาตรี  
ร้อยละ 3.33   

บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                           2    คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดอ่อน  : 

ในปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารย์ทั4 งหมด 60 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน 
อาจารยที์*ปฏิบติังานจริง 56 คน มีสัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที*มีวุฒิปริญญาตรี 2 คน  วุฒิปริญญาโท 
จาํนวน  46  คนและวุฒิปริญญาเอก  12  คน  ต่ออาจารยป์ระจาํทั4งหมด  60 คน และมีอาจารยที์*กาํลงั
ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 11 คน  อาจารยส่์วนมาก ยงัขาดประสบการณ์ด้านการสอน และใน  1  
ภาคเรียนตอ้งรับภาระการสอนหลายวิชาและหลายชั*วโมง จึงตอ้งมีการเตรียมการจดัการเรียนการ
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สอน และอาจารย์หลายคนมีงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้วย จึงทาํให้ขาดความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
 

 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการ ควรส่งเสริมใหค้ณาจารยพ์ฒันาตนเอง ทั4งการศึกษาต่อและการขอ
ผลงานทางวชิาการ  ใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ สกอ.  
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0  2.5      

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.5.1.1  
2.5.1.2 

รายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการปี 2552 
ตารางแสดงรายนามอาจารยที์*กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชีFที0  2.6  สัดส่วนของอาจารย์ประจําที0ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน    :  ปัจจัยนําเข้า 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ ศ. 
รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – 39 
หรือ  
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ.  รศ. และ 
ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 40 – 59 
แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัรศ. ขึ4นไป
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

1. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 
40 – 59  และ 
2. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ.  ขึ4นไป
เท่ากบั หรือมากกวา่    ร้อยละ 10 
หรือ 
1.  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัมากกวา่ หรือ เท่ากบั 
ร้อยละ 60 และ 
2. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ.  ขึ4นไป
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 

1. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั ผศ. รศ.  
และ ศ. รวมกนัมากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ  60   
และ 
2. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั รศ.  ขึ4นไป
เท่ากบั หรือมากกวา่    ร้อยละ 10 
 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารยป์ระจาํทั4งหมด 60 คน  มีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์รวมกนั  14 คน   คิดเป็นจาํนวนร้อยละ  22.34  (2.6.1.1) ดงันี4  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน   13 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.67 
รองศาสตราจารย ์ จาํนวน     1 คน  คิดเป็นร้อยละ   1.67 

ตารางที0  2.6.1.1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งทางวชิาการ 

ตําแหน่งทางวชิาการ จํานวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย ์ - - 
รองศาสตราจารย ์ 1 1.67 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 13 21.66 
อาจารย ์ 46 76.67 

รวม 60 100.0 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.6 ร้อยละ ผูด้าํรงตาํแหน่ง ผศ. ,รศ. และ ศ. 
รวมกนัเท่ากบั  ร้อยละ  23.34   

1  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.6 ปัจจยันาํเขา้ ผูด้าํรงตาํแหน่ง 
ผศ. ,รศ. และ ศ. 
รวมกนัเท่ากบั 
ร้อยละ 21.88 

ศ + รศ. + ผศ. 
≥  40% 

ผูด้าํรงตาํแหน่ง 
ผศ. ,รศ. และ ศ. 
รวมกนั  เท่ากบั 
ร้อยละ  23.33 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 1   คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวิทยาการจดัการ มีอาจารยป์ระจาํที*มีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์

รวมกนัต่ออาจารยป์ระจาํร้อยละ 23.34  โดยอาจารยส่์วนมาก  ยงัขาดประสบการณ์ดา้นการสอน และ
ใน  1  ภาคเรียนตอ้งรับภาระการสอนหลายวิชาและหลายชั*วโมงสอน ดงันั4นจึงตอ้งมีการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอน  ยงัไม่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ แต่คณะวิทยาการจัดการได้จัด
งบประมาณสนบัสนุนไวแ้ลว้ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทาํผลงานวิชาการเพื*อขอตาํแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีมาตรการส่งเสริมและเอื4ออาํนวยความสะดวกในการทาํผลงานทางวิชาการ และมีการ
กาํหนดระยะเวลาของผลสาํเร็จอยา่งชดัเจน   เพื*อนาํมาซึ* งศกัยภาพของคณะฯ และมหาวทิยาลยั 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0 2.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.6.1.1 รายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการปี 2552  
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ตัวบ่งชีFที0 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
1. สถาบนัมีการกาํหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผูเ้กี*ยวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3. มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
4. มีระบบในการดาํเนินการกบัผูที้*ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
5. มีการดาํเนินการวางแผน ป้องกนั หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระทาํผดิจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
   1.  คณะวทิยาการจดัการ ใชน้โยบายในการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลยัราช
ภฏันครปฐม  มีการกาํหนดนโยบายไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร คือมีข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 (2.7.1.1)  และ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 (2.7.1.2) ซึ* งให้ใช้บงัคับกับบุคลากรซึ* ง
หมายถึงขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ
และลูกจา้งส่วนราชการในสังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมโดยเคร่งครัด  
  2.  คณะฯ มีการส่งเสริมให้ผูเ้กี*ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7.2.1)โดย
ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานของมหาวทิยาลยั และแจกใหก้บัคณาจารยทุ์กท่าน (2.7.2.2)  
  3.   คณะฯ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารคณะ (2.7.3.1) ประธานโปรแกรมวิชา (2.7.3.2) และอาจารยพ์ี*เลี4 ยง เป็นผูดู้แล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7.3.3) และเป็นผูด้ ําเนินการรายงานผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (2.7.3.4) 
 4.  คณะฯ มีระบบในการดาํเนินการกบัผูที้*ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ตามขอ้บงัคบั 
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 ในหมวด 8 การพิจารณา
ทางจรรยาบรรณ (2.7.4.1) และมีกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที*ของบุคลากร เช่นการ
ประเมินผลการปฏิบติัหน้าที*ของผูบ้ริหาร (2.7.4.2) การประเมินผลการสอนของอาจารย ์(2.7.4.3) 
และการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ (2.7.4.4)   
 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.7 ระดบั ผา่น ระดบั 4 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.7 ระดบั ระดบั 4 ระดบั 4 ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง: 
คณะวิทยาการจดัการ มีวฒันธรรมองค์กรในลกัษณะของการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มี

การส่งเสริมให้ผูเ้กี*ยวข้องได้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและดาํเนินการกบัผูที้*ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ดาํเนินการอย่างไม่
เป็นทางการ  
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจดัการ ควรรักษาวฒันธรรมองคก์รในลกัษณะนี4 ต่อไป และควรเพิ*มการจูงใจ

ใหอ้าจารยที์*ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0 2.7 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.7.1.1 
2.7.1.2 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 

2.7.2.1 
 

2.7.2.2 

บนัทึกขอ้ความเรื*องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์ (ร่าง) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณ
บุคลากร 
คู่มือปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

2.7.3.1 
2.7.3.2 
2.7.3.3 
2.7.3.4 

บทบาทหนา้ที*ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ  ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
บทบาทหนา้ที*ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
คาํสั*งแต่งตั4งอาจารยพ์ี*เลี4ยง 
รายงานผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2.7.4.1 
2.7.4.2 
2.7.4.3 
2.7.4.4 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที*ของผูบ้ริหาร  
การประเมินผลการสอนของอาจารย ์ 
การประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ  
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ตัวบ่งชีFที0 2.8  มีระบบและกลไกการสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําวิจัยเพื0อพัฒนาการเรียนการ

สอน 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
1. มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้เกี*ยวกบัการวจิยัและพฒันา

นวตักรรมการเรียนการสอน 
2. มีกลไกการบริหารวชิาการที*กระตุน้ให้อาจารยคิ์ดพฒันานวตักรรมใหม่ในดา้นการเรียน

การสอน 
3. มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยัเพื*อพฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวจิยัดา้นการเรียนการสอนและมีการจดัเวทีแลกเปลี*ยนและเผยแพร่ผลงานวจิยัดา้น

การเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสมํ*าเสมอ 
5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้นนวตักรรมการเรียนการสอนทั4งภายในและภายนอกสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 – 4 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
1. คณะวทิยาการจดัการ มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้

เกี*ยวกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนในยทุธศาสตร์คณะฯ  (2.8.1.1) โดยจดัอบรม
การทาํวจิยัในชั4นเรียน (2.8.1.2)  

2. คณะฯ มีกลไกการบริหารวชิาการที*กระตุน้ให้อาจารยคิ์ดพฒันานวตักรรมในดา้นการ
เรียนการสอน โดย ใหอ้าจารยไ์ดเ้ขา้อบรมหลกัการ วธีิการทาํวจิยัในชั4นเรียน เพื*อสร้างใหเ้กิด
นวตักรรมดา้นการเรียนการสอน ที*จะนาํไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ (2.8.2.1) 

3. คณะ ฯ มีงบประมาณสนบัสนุนในการทาํวิจยั  (2.8.3.1) มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยั
เพื*อพฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา โดยร่วมกบัสถาบนัวจิยัฯ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครปฐม(2.8.3.2)  รวมถึงแหล่งทุนภายนอกอื*นๆ (2.8.3.3) 
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         4. มีผลงานวจิยัดา้นการเรียนการสอนและมีการจดัเวทีแลกเปลี*ยนและเผยแพร่ผลงานวจิยัดา้น
การเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสมํ*าเสมอไดมี้การจดัอบรมวจิยัในชั4นเรียนให้
คณาจารยไ์ดมี้ความรู้ในการทาํวจิยัอยา่งต่อเนื*อง(2.8.4.1) 
 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.8 ขอ้ ผา่น 3 ขอ้ 2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.8 ขอ้ ผา่น 3 ขอ้ 3 ขอ้ ผา่น 3 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการ มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้เกี*ยวกบัการ

วจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน มีกลไกการบริหารวชิาการที*กระตุน้ให้อาจารยคิ์ดพฒันา
นวตักรรมใหม่ในดา้นการเรียนการสอน แต่มีขอ้จาํกดัดา้นอาจารยที์*มีอยู ่มีจาํนวนนอ้ยเมื*อเทียบกบั
ปริมาณนกัศึกษา ทาํใหมี้ภาระงานสอนมาก ไม่สามารถทาํวจิยัไดอ้ยา่งเตม็ที* 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ ควรลดภาระงานสอน และสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัมากขั4น 

โดยเฉพาะวจิยัในชั4นเรียน 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีF 2.8 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.8.1.1 

 
2.8.1.2 

แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ/คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ 2552  
คาํสั*งอบรมการทาํวิจยัในชั4นเรียน 

2.8.2.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2552  
2.8.3.1 
2.8.3.2 
2.8.3.3 

งบประมาณ 2552 มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยัเพื*อ 
ประกาศทุนวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
ประกาศทุนวจิยั แหล่งทุนภายนอกอื*นๆ 

2.8.4.1 คาํสั*งอบรมการทาํวิจยัในชั4นเรียน 
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ตัวบ่งชีFที0 2.9  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที0ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF  :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา  2552  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมดาํเนินการสาํรวจนกัศึกษาที*สาํเร็จการ 

ศึกษาทั4งหมด  845  คน (2.9.2.1) พบว่า บณัฑิตที*ตอบแบบสอบถาม 648 คน จาก 845 คน ไดง้าน
ภายใน 1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 76.69 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.9 ร้อยละ ร้อยละ 76.69 2 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.9 ร้อยละ ร้อยละ 99.57    ร้อยละ 80 ร้อยละ 76.69 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 99 
 

 คณะวทิยาการจดัการ มีการจดัการเรียนสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  หลกัสูตรบญัชี
บณัฑิตและหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  โดยมีวตัถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิตที*หลากหลาย   แต่
เนื*องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบให้สถานประกอบการต่างๆ  มีการลดปริมาณการ
รับคนเขา้ทาํงาน จึงส่งผลให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจดัการที*จบไปมีความรู้ไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของสถานประกอบการในขณะนี4   ทาํให้นกัศึกษาที*จบไปแลว้บางส่วนไม่สามารถหางานทาํ
ได ้
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการ  ควรวิเคราะห์ขอ้มูลเพื*อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของ
โปรแกรมวชิาต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและผูเ้รียนมากยิ*งขึ4น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 2.9  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.9.2.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ปีการศึกษา 2551 
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ตัวบ่งชีFที0 2.10  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที0ได้รับเงินเดือนเริ0มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF  :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ไดรั้บ
เงินเดือนเท่ากบัหรือสูงกวา่

เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือ 

สูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 100 ไดรั้บเงินเดือน 
เท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา  2552  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมดาํเนินการสํารวจนกัศึกษาที*สําเร็จ

การศึกษาทั4งหมด  648  คน (2.10.1.1) บณัฑิต 648  ตอบแบบสอบถาม  648 คน พบวา่ไดรั้บเงินเดือน
เริ*มตน้เป็นไปตามวฒิุ จาํนวน 381 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.80 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.   : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.10 ร้อยละ ร้อยละ 58.80 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.10 ร้อยละ ร้อยละ 79.69   ร้อยละ 75 ร้อยละ 58.80 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

1  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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จุดอ่อน  : 
 คณะวทิยาการจดัการ มีการจดัการเรียนสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  หลกัสูตรบญัชี
บัณฑิต  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ในสาขาวิชาที*หลากหลายที* เ ป็นที*ต้องการของ
ตลาดแรงงาน   จึงทาํให้มีนักศึกษาสนใจเรียนเป็นจาํนวนมาก และมีบัณฑิตจบในจาํนวนมาก
เช่นเดียวกนั   และบณัฑิตที*จบแลว้ไม่อยากไปทาํงานไกลจากภูมิลาํเนาที*อยู่อาศยั  ประจวบกบัเป็น
ช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ผูป้ระกอบการหลายรายลดการจา้งงานลง จึงทาํให้บณัฑิตที*จบไปแลว้ไม่
สามารถเลือกงานที*มีเงินเดือนสูง ๆ ได ้ จึงทาํใหไ้ดรั้บเงินเดือนที*ต ํ*ากวา่วฒิุ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการ ควรมีการสร้างเครือข่ายกบัสถานประกอบการ เพื*อนาํไปสู่การจา้งงาน  
หลงัจากสาํเร็จการศึกษา   
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 2.10   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.10.1.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ปีการศึกษา 2551 
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ตัวบ่งชีFที0 2.11 ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF  :  ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี*ยอยูร่ะหวา่ง 1.00 – 2.49 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี*ยอยูร่ะหวา่ง 2.50  –  3.49 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี*ยอยูร่ะหวา่ง 3.50  –  5.00 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 คณะวิทยาการจดัการใช้ขอ้มูลจากโครงการสํารวจความพึงพอใจและความตอ้งการในการ

พฒันาคุณภาพที*มีต่อบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  (2.11.3.1) ระหวา่งเดือน พ.ค. 52-ก.ย. 52 
สํารวจโดยสถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จากนศ.ภาคปกติ 891 คน ภาค 
กศ.พป. 515 คน ที*ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 870 แห่ง แยกเป็นหน่วยงานรัฐ 325 แห่ง เอกชน 
545 แห่ง  พบวา่ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิตคณะวิทยาการจดัการ 
มีคะแนนเฉลี*ยรวม 3.72  จาํแนกเป็นดา้นต่าง ๆ  มีคะแนนดงันี4  

เกณฑ์การพจิารณา คะแนนเฉลี0ย 

ดา้นความรู้ความสามารถทางวชิาการและจริยธรรมวชิาชีพ 3.98 
ดา้นบุคลิกภาพและคุณลกัษณะส่วนตวั  3.89 
ดา้นความรู้ความสามารถพื4นฐานที*มีต่อการปฏิบติังาน 3.66 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 3.57 

คะแนนเฉลี0ยรวม 3.72 

 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  

สกอ. 

2.11 คะแนนเฉลี*ย 3.72 3 คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.11 คะแนนเฉลี*ย n/a 3.5 3.72 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
 คณะวทิยาการจดัการ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในการพฒันานกัศึกษา
ใหมี้คุณลกัษณะตามจุดเนน้ในการพฒันานกัศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา และมีคุณลกัษณะบณัฑิต
ที*พึงประสงค ์
  

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนินการพฒันาในด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านความรู้

ความสามารถพื4นฐานที*มีต่อการปฏิบติังาน เพื*อให้นายจ้าง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บณัฑิตคณะ
วทิยาการจดัการ มีความพึงพอใจเพิ*มขึ4น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 2.11   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
2.11.3.1 โครงการสาํรวจความพึงพอใจและความตอ้ง การในการพฒันาคุณภาพที*มีต่อบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
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ตัวบ่งชีFที0 2.12  ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที0สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที0ผ่านมาที0
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม

กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ0 งแวดล้อมในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

 

ชนิดของตัวบ่งชีF  :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015 ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029 มากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 0.030 
 
การคิดร้อยละตวับ่งชี4   :  คาํนวณมาจาก 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน  :  
 ปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจดัการ ไม่มีนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที*สําเร็จการศึกษา
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกย่องในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา  สุขภาพ ศิลปะ
และวฒันธรรม  และด้านสิ* งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ    ส่วนในรอบ 5 ปีที*ผ่านมามี
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าที*ไดรั้บประกาศเกียรติคุณยกย่องในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา  สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม  และดา้นสิ*งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ  จาํนวน 5  คน  
6  รางวลัคือ  

1. ปีการศึกษา  2548  นายธีรศิษฐ ์ สูงกิจบูลย ์จากการประกวด Mr. University 2005  
2. ปีการศึกษา  2548  และนายพชัรพล ขนุณรงค ์ ไดรั้บรางวลัถว้ยพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที*สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที*ผา่นมาทั4งหมด 

ทุกระดบัการศึกษาที*ไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั 
 

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที*สาํเร็จการศึกษาที*ไดร้างวลัในรอบ 5 ปี 

ที*ผา่นมาทั4งหมดทุกระดบัการศึกษา 

x  100 
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3. ปีการศึกษา  2550   นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลัชมเชย การประกวดสุนทร
พจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั4 งที* 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ 

4. ปีการศึกษา  2550  นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช ไดรั้บรางวลันกัศึกษารางวลัพระราชทาน 
ภาคกลาง  
 

5. ปีการศึกษา  2550  นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคนรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบ
ปัญหาศีลธรรมเพื*อสันติภาพโลก ครั4 งที* 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุข
สันต ์ร่วมกบั คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

6. ปีการศึกษา  2550  นาย กิจจา บูป๊ระเสริฐ รางวลัมาลยัทอง  
 
ตารางที0 2.12.1  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที0ได้รับรางวัลหรือการประกาศเกยีรติคุณใน
ระดับชาติ/นานาชาติในรอบ 5 ปี 

 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

2.12 ร้อยละ ร้อยละ 0 0  คะแนน 
 

                      ชื*อ- สกุล ประเภทรางวลั 
1. นายธีรศิษฐ ์สูงกิจบูลย ์ Mr. University ประจาํปี 2005 
2. นายพชัรพล  ขนุณรงค ์ การประกวดร้องเพลง ถว้ยพระราชทานฯ 
3.  นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัชมเชย  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

ครั4 งที* 7  จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัใน 
พระบรมราชูปถมัภ ์  

4. นางสาวขนิษฐา  เนตรนุช  รางวลัไดรั้บนกัศึกษารางวลัพระราชทานภาคกลาง 
5. นายจกัรพนัธ์  ทรงประโคน รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การตอบปัญหาศีลธรรมเพื*อสันติภาพ

โลก  ครั4 งที* 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรม
ครอบครัวสุขสันตร่์วมกบัคณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

6. นาย กิจจา บูป๊ระเสริฐ รางวลัมาลยัทอง 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

2.12 ร้อยละ ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.016 ร้อยละ 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               0  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน : 
ปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจดัการ ไม่มีนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที*สําเร็จการศึกษา

ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกย่องในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมกีฬา  สุขภาพ ศิลปะ
และวฒันธรรม  และดา้นสิ*งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ    
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจดัการ ควรสนบัสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขนั 

อยา่งต่อเนื*อง เพื*อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 2.12 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 2  

ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร  

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 
 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที*สนบัสนุน
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียน
การสอนซึ*งบุคคล  องคก์ร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 
 

2.4 จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.5 สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที*มีวฒิุ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ  

2 - - บรรลุเป้าหมาย 
 

2.6 สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที*ดาํรง
ตาํแหน่งอาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ 

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพของ
คณาจารย ์ 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้
อาจารยป์ระจาํทาํการวิจยัเพื*อ
พฒันาการเรียนการสอน 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ที*ไดง้านทาํและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

2 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

สกอ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

สมศ. 

(คะแนน

เต็ม 3.00) 

ก.พ.ร. 

(คะแนน

เต็ม 5.00) 

2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ที*ไดรั้บเงินเดือนเริ*มตน้เป็นไปตาม
เกณฑ ์ 

1 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.11 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง  
ผูป้ระกอบการ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและ
ศิษยเ์ก่าที*สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปี  ที*ผา่นมาที*ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ  
วชิาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  
สุขภาพ  ศิลปะและวฒันธรรม  และ
ดา้นสิ*งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ   

0 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 19/12 11/6 9/3  

เฉลี0ย 1.58 1.83 3.00  
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องค์ประกอบที0 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

ตัวบ่งชีFที0 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 
1. มีการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั4นปีที* 1 
2. มีการจดับริการดา้นสิ*งอาํนวยความสะดวกที*เอื4อต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. มีการจดับริการดา้นกายภาพที*ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 
4. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา 
5. มีการบริการขอ้มูลข่าวสารที*เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
6. มีการจดัโครงการเพื*อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั4ง 5 เรื*องขา้งตน้เป็นประจาํทุกปี 
8. นาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
1. คณะฯ มีการจดัทาํการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาตั4งแต่เริ*มเขา้มาชั4นปีที* 1  

(3.1.1.1) และจดัทาํระเบียนประวติัของนกัศึกษาชั4นปีที*  1  (3.1.1.2) 
2. คณะฯ และมหาวิทยาลยั  มีการจดับริการดา้นสิ*งอาํนวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาเพื*อ

พฒันาการเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด  (3.1.2.1) ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  (3.1.2.2)  ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (3.1.2.3)  ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3.1.2.4) 
ห้องปฏิบัติการโฆษณา (3.1.2.5) ห้องปฏิบัติการบัญชี (3.1.2.6) ห้องปฏิบัติการการเงินและการ
ธนาคาร  (3.1.2.7) เป็นตน้ 

3.  คณะฯและมหาวิทยาลัยฯ  มีการจัดบริการด้านกายภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เช่น หอพกั (3.1.3.1) สภาพแวดล้อมในสถาบัน (3.1.3.2)  สภาพห้องเรียนและ
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ห้องปฏิบติัการ (3.1.3.3)  สถานที*ออกกาํลงักาย (3.1.3.4)บริการอนามยั  (3.1.3.5) และห้องสมุด
มหาวทิยาลยั (3.1.3.6) เป็นตน้ 

4. คณะฯ มีการจดับริการให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาตั4งแต่นกัศึกษาชั4นปีที* 1 จนถึงชั4นปีที* 4  
โดยนักศึกษาแต่ละหมู่เรียนจะมีอาจารยที์*ปรึกษาอย่างน้อย  1  คน  (3.1.4.1) และมีเอกสารแจง้
ข่าวสารเกี*ยวกบักิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้เอกสารโฮมรูมเป็นสื*อ (3.1.4.2) และคู่มือนกัศึกษา 
(3.1.4.3) มีระเบียบประวติันกัศึกษา (3.1.4.4) 

5.  คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ  มีการจดับริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที*เป็นประโยชน์แก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  เช่น web  page ของคณะฯ  (3.1.5.1) บอร์ดและป้ายประกาศของแต่ละ
โปรแกรมวชิาฯ  (3.1.5.2) เอกสารโฮมรูม (3.1.5.3) 

6. คณะฯ ไดจ้ดัทาํโครงการเพื*อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษา ไดแ้ก่  
   - การจัดแข่งขันการประกวดการเขียนแผนธุรกิจสําหรับนักศึกษาชั4 นปีที*   4  
(โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป) (3.1.6.1) 
   - การจดัอบรมภาษาองักฤษธุรกิจเพื*อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและทาํงาน 
สาํหรับนกัศึกษาปีที* 4 (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป) (3.1.6.2) 
   - โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวชิาการตลาด) (3.1.6.3) 
   - โครงการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์ (3.1.6.4) 
   - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริษทัปทุมธานี จาํกดั (โปรแกรมวิชาบญัชี)  
(3.1.6.5)  
   - โครงการศึกษาดูงาน บริษัทแสงโสม จาํกัด (มหาชน) (โปรแกรมวิชาบัญชี)  
(3.1.6.6)  
   - โครงการศึกษาดูงาน บริษทัไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกัด (โปรแกรมวิชาบญัชี)  
(3.1.6.7)  
   - โครงการศึกษาดูงาน บริษทับุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จาํกดั (โปรแกรมวิชาบญัชี) 
(3.1.6.8)  
   - โครงการศึกษาดูงานบริษัทแฮนด์ แอนด์ ฮาร์ด จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)  
(3.1.6.9)  
   - โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที*  35 
(โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.10)  
   - โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน 
(โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.11) 
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   - โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานสํานกังานสําหรับ
นกับญัชีเบื4องตน้ (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.12) 
   - โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บญัชี) (3.1.6.13) 
   - โครงการนิทรรศการกา้วทนัโลกสู่การบญัชี (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.14) 
   - โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบญัชีด้วยโปรแกรมด้าน Multimedia 
(โปรแกรมวชิาบญัชี)  (3.1.6.15) 
   - โครงการเขียนแผนธุรกิจขนาดยอ่ม (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.16) 
   - โครงการอบรมภาษาองักฤษธุรกิจ (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.17) 
   - โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องแนวทางการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานที* 32 
(โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.18) 
   - โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี 
(โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.19) 
   - โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี 
(โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.20) 
   - โครงการประมวลผลความรู้ก่อนจบ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  (3.1.6.21) 
   - โครงการแลกเปลี*ยนความรู้ในการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรม
วชิาบญัชี) (3.1.6.22) 
   - โครงการพี*ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวิชาบญัชี) 
(3.1.6.23) 
   - โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและ
การเงิน “Auto Flight” (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.24) 
   - โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 
“Quick Books 2009” (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.25) 
   - โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและ
การเงิน “Auto Flight and Express” (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.26) 
   - โครงการสัมมนาทางวชิาการโครงการรู้เท่าทนัธุรกิจจากการจดัดูงบดุลเคลื*อนไหว 
/ การตรวจสอบบญัชีดว้ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.27) 
   - โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงิน
รูปแบบใหม่ (โปรแกรมวชิาบญัชี) (3.1.6.28) 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 112 
 

   - โครงการอบรมชี4แจงหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวิชาบญัชี) 
(3.1.6.29) 
   - โครงการอบรมเรื*องการสอบบญัชีด้วยระบบสารสนเทศ  (โปรแกรมวิชาบญัชี) 
(3.1.6.30) 
   - โครงการการพฒันาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (3.1.6.31) 
   - โครงการออกแบบฐานขอ้มูลเพื*อใช้ในงานธุรกิจ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) (3.1.6.32) 
   - โครงการสร้างสื*อการนาํเสนอขอ้มูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (3.1.6.33) 
   - โครงการจดัสัมมนาความรู้ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (3.1.6.34) 
   - โครงการอบรมการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (3.1.6.35) 
   - โครงการอบรมการอบรมการพัฒนาสื* อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม 
Authorware (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (3.1.6.36) 
   - โครงการอบรมการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (3.1.6.37) 
   - โครงการ “เทคโนโลยีการสื*อสารกบังานนิเทศศาสตร์” (โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์) (3.1.6.38) 
   - โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ หวัขอ้ บุคลิกภาพดีสู่ความสําเร็จ
ในอาชีพ และหวัขอ้ การถ่ายภาพเพื*อประยุกตใ์ชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์) 
(3.1.6.39) 
   - โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพนัธ์ (5) หัวข้อ การเป็น MC มืออาชีพ 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์) (3.1.6.40) 
   - โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ (6) หัวขอ้ เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ   (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์) (3.1.6.41) 
   - โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์บริษทั AIS (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์) 
(3.1.6.42) 
   - โครงการการพฒันาทกัษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื*อสร้างสรรค์งานนิเทศ
ศาสตร์ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  (3.1.6.43) 
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   - โครงการพฒันาทกัษะการโนม้นา้วใจเพื*อการประชาสัมพนัธ์ แบ่งฝันปันนอ้งครั4 ง
ที* 3 (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์) (3.1.6.44) 
   - โครงการการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์   ภาคปกติ (โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์) (3.1.6.45) 
   - โครงการเทคนิคการสื*อสารอย่างนกันิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์)  
(3.1.6.46) 
   - โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั  (โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์) (3.1.6.47) 
   - โครงการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานสื*อมวลชนสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ (โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์)   (3.1.6.48) 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์” 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   (3.1.6.49) 
   - โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ ภาคปกติ หวัขอ้ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค“์ หวัขอ้-“เทคนิคการประชาสัมพนัธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หวัขอ้-
“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์” หัวข้อ-“กลยุทธ์การเขียนแผน
ประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตและหัวข้อ -“การเสริมสร้างจริยธรรมการสื*อสารและจรรยาบรรณ
วชิาชีพประชาสัมพนัธ์ในยคุเศรษฐกิจสร้างสรรค”์  (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   (3.1.6.50) 
   - โครงการจดัอบรมภาษาองักฤษสําหรับโลจิสติกส์เพื*อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
วชิาเอก (โปรแกรมวชิาโลจิสติกส์) (3.1.6.51) 
   - โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์ ณ โรงถ่ายภาพยนตร์ตาํนานสมเด็จพระ
นเรศวร (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์) (3.1.6.52) 
   - โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์ (การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์) ณ ช่อง 7 และ ช่อง  9 (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์) (3.1.6.53) 
     - โครงการบรรยายพิ เศษทางวิชาการ หัวข้อ การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (3.1.6.54) 
   -โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (3.1.6.55) 
  - โครงการปฐมนิเทศ คณะวทิยาการจดัการ (คณะฯ) (3.1.6.56) 
  - โครงการประกวด ดีเจ จูเนียร์ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์) 
(3.1.6.57) 
 7. คณะฯ ไดท้าํการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั4ง 5 เรื*องขา้งตน้เป็นประจาํทุกปี 
(3.1.7.1) 
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  8. คณะฯ ไดน้าํผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพฒันาการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่ามาเผยแพร่เพื*อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาโดยไดท้าํ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ใส่ในวาระการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ  ครั4 งที* 1/2553 
วนัที* 8 กุมภาพนัธ์ 2553 (3.1.8.1) 

 

 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

3.1 ระดบั ผา่น ระดบั 8 3 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา  2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

3.1 ระดบั ผา่น ระดบั 7 ระดบั 7 ผา่น ระดบั  8  บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีFของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
   คณะฯ มีกระบวนการทาํงานที*ครบถว้นทุกระดบั 
 

แนวทางการพฒันา  :  
   คณะฯ จะดาํเนินการจดับริการดา้นต่าง ๆ เพื*อให้เอื4อต่อการพฒันาการเรียนให้กบันกัศึกษา
ทุกชั4นปีและนาํผลการประเมินมาพฒันาอยา่งต่อเนื*อง 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.1.1.1 รายงานการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั4นปีที* 1 
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3.1.2.1 ภาพหอ้งสมุด   
3.1.2.2 ภาพหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   
3.1.2.3 ภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
3.1.2.4 ภาพหอ้งปฏิบติัการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  
3.1.2.5 ภาพหอ้งปฏิบติัการโฆษณา  
3.1.2.6 ภาพหอ้งปฏิบติัการบญัชี  
 3.1.2.7 ภาพหอ้งปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร   
3.1.3.1 ภาพหอพกันกัศึกษา  
3.1.3.2 ภาพสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั  
3.1.3.3 สภาพหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ  
3.1.3.4 สถานที*ออกกาํลงักาย  
3.1.3.5 บริการอนามยั   
3.1.3.6 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
3.1.4.1 คาํสั*งแต่งตั4งอาจารยที์*ปรึกษา 
3.1.4.2 เอกสารโฮมรูม  
3.1.4.3 คู่มือนกัศึกษา 
3.1.4.4 ระเบียบประวติันกัศึกษา 
3.1.5.1 วารสารเฟื* องฟ้า  หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั และหนา้เวบ็ไซตข์องคณะ 
3.1.5.2 หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
3.1.5.3 หนา้เวบ็ไซตข์องคณะฯ 
3.1.5.4 บอร์ดข่าวสารโปรแกรมวชิาฯ 
3.1.6.1 การจดัแข่งขนัการประกวดการเขียนแผนธุรกิจสําหรับนกัศึกษาชั4นปีที*  4  (โปรแกรม

วชิาการจดัการทั*วไป)  
3.1.6.2 การจดัอบรมภาษาองักฤษธุรกิจเพื*อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและทาํงาน สําหรับ

นกัศึกษาปีที* 4 (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.1.6.3 โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวชิาการตลาด)  
3.1.6.4 โครงการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  
3.1.6.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริษทัปทุมธานี จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.6 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัแสงโสม จาํกดั (มหาชน) (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.7 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)  () 
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3.1.6.8 โครงการ ศึกษาดูงาน บริษทับุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.9 โครงการศึกษาดูงานบริษทัแฮนด ์แอนด ์ฮาร์ด จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   

3.1.6.10 โครงการสัมมนาวิชาการเรื*องงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 35 (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.1.6.11 โครงการสัมมนาวิชาการเรื*องการวางระบบบญัชีและการควบคุมภายใน (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.1.6.12 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานสํานกังานสําหรับนกั
บญัชีเบื4องตน้ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.1.6.13 โครงการฝึกอบรมการใช้โปแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บญัชี)  

3.1.6.14 โครงการนิทรรศการกา้วทนัโลกสู่การบญัชี (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.15 โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีด้วยโปรแกรมด้าน Multimedia 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.16 โครงการเขียนแผนธุรกิจขนาดยอ่ม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.17 โครงการอบรมภาษาองักฤษธุรกิจ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.18 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องแนวทางการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานที*  32 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.19 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.1.6.20 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.1.6.21 โครงการประมวลผลความรู้ก่อนจบ (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.22 โครงการแลกเปลี*ยนความรู้ในการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวิชา

บญัชี) 
3.1.6.23 โครงการพี*ติวนอ้งการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.24 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Auto Flight” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.25 โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Quick Books 2009” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.26 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 
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“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.27 โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู้เท่าทนัธุรกิจจากการจดัดูงบดุลเคลื*อนไหว / 

การตรวจสอบบญัชีดว้ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.28 โครงการสัมมนาทางวชิาการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงินรูปแบบ

ใหม่ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.29 โครงการอบรมชี4แจงหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.30 โครงการอบรมเรื*องการสอบบญัชีดว้ยระบบสารสนเทศ  (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.31 โครงการการพฒันาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.32 โครงการออกแบบฐานขอ้มูลเพื*อใชใ้นงานธุรกิจ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.33 โครงการสร้างสื*อการนําเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.34 โครงการจดัสัมมนาความรู้ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.35 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.36 โครงการอบรมการอบรมการพฒันาสื*อการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม Authorware 

(โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.37 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.38 โครงการ “เทคโนโลยกีารสื*อสารกบังานนิเทศศาสตร์” (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.1.6.39 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ หวัขอ้ บุคลิกภาพดีสู่ความสําเร็จใน

อาชีพ และหวัขอ้ การถ่ายภาพเพื*อประยุกตใ์ชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์)  

3.1.6.40 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ (5) หวัขอ้ การเป็น MC มืออาชีพ (โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.41 โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพนัธ์ (6) หัวข้อ เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ   (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.42 โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์บริษทั AIS (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.1.6.43 โครงการการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื*อสร้างสรรคง์านนิเทศศาสตร์ 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   
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3.1.6.44 โครงการพฒันาทกัษะการโนม้นา้วใจเพื*อการประชาสัมพนัธ์ แบ่งฝันปันนอ้งครั4 งที* 3 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.45 โครงการการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์   ภาคปกติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.1.6.46 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   
3.1.6.47 โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั  (โปรแกรมวิชานิเทศ

ศาสตร์)  
3.1.6.48 โครงการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานสื*อมวลชนสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ (โปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร์)    
3.1.6.49 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์” 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)    
3.1.6.50 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ ภาคปกติ หวัขอ้ -“ Pr Competency ในยุค

เศรษฐกิจสร้างสรรค์“ หัวขอ้-“เทคนิคการประชาสัมพนัธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หวัขอ้-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค”์ หวัขอ้-
“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตและหัวข้อ -“การเสริมสร้าง
จริยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์  (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   

3.1.6.51 โครงการจดัอบรมภาษาองักฤษสําหรับโลจิสติกส์เพื*อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
วชิาเอก  (โปรแกรมโลจิสติกส์) 

3.1.6.52 โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์ ณ โรงถ่ายภาพยนตร์ตาํนานสมเด็จพระนเรศวร 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.53 โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ (การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์) ณ ช่อง 7 และ ช่อง  9 (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.54 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวขอ้ การบริหารงานวิทยุโทรทศัน์ (โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์  

3.1.6.55 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
3.1.6.56 โครงการปฐมนิเทศ คณะวทิยาการจดัการ (คณะฯ)  
3.1.6.57 โครงการประกวด ดีเจ จูเนียร์ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.1.7.1 รายงานการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั4ง 5 เรื*อง  ปี 52 
3.1.8.1 วาระการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ  ครั4 งที* 1/2553 วนัที* 8 กุมภาพนัธ์ 2553 
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ตัวบ่งชีFที0 3.2  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที0ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที0พงึประสงค์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 
1. มีการจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมที*สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถาบนัและ

คุณลกัษณะบณัฑิตที*พึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
2. มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภท 

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการใน 5 ประเภท ดงันี4  
- กิจกรรมวชิาการ 
- กิจกรรมกีฬา 
- กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ*งแวดลอ้ม 
- กิจกรรมนนัทนาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั4งที*จดัโดยสถาบนัและ
องคก์ารนกัศึกษาทุกสิ4นปีการศึกษา 

4. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื*อพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

 

ผลการดําเนินการ  : 
       1.   คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา โดยเขียนรายละเอียดเป็นโครงการแต่ละปี 
(3.2.1.1) การจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที*สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัย  
สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของคณะ  และตามคุณลกัษณะบณัฑิตที*พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา โดยกาํหนดไวใ้นปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวชิาและของคณะ  (3.2.1.1.2)  
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  2. คณะฯ มีการส่งเสริมให้สถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมให้ครบทุกประเภท โดย
อยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการใน 5 ประเภท (3.2.2.1-3.2.2.83) 
    3. คณะฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั4งที*จดัโดยสถาบนั
และองคก์ารนกัศึกษาทุกสิ4นปีการศึกษา  (3.2.3.1) 
 4. คณะฯ มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื*อพฒันานักศึกษาอย่าง
ต่อเนื*อง (3.2.4.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

3.2 ระดบั   ผา่น ระดบั  4 3 
 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา  2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

3.2 ระดบั ผา่น ระดบั 3 ระดบั 4 ผา่น ระดบั  4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีFของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง :  
 คณะฯ มีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที*สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของคณะ และคุณลกัษณะบณัฑิตที*พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา  โดยมีการส่งเสริมให้นกัศึกษาจดักิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ*งแวดลอ้ม  
กิจกรรมนนัทนาการ  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ครบทุกดา้น 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 คณะฯ จะนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง  เพื*อส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา
ใหค้รบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตที*พึงประสงคอ์ยา่งต่อเนื*อง 
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รายการหลกัฐานแสดง  : 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

3.2.1.1  แผนกลยทุธ์ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา  
3.2.1.2 ปฏิทินกิจกรรม  
3.2.2.1 การจดัแข่งขนัการประกวดการเขียนแผนธุรกิจสําหรับนกัศึกษาชั4นปีที*  4  (โปรแกรม

วชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.2 การจดัอบรมภาษาองักฤษธุรกิจเพื*อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและทาํงาน สําหรับ

นกัศึกษาปีที* 4 (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.3 
3.2.2.4 

โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวชิาการตลาด)  
โครงการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  

3.2.2.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริษทัปทุมธานี จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.6 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัแสงโสม จาํกดั (มหาชน) (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.7 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.8 โครงการศึกษาดูงาน บริษทับุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.9 โครงการศึกษาดูงานบริษทัแฮนด ์แอนด ์ฮาร์ด จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   

3.2.2.10 โครงการสัมมนาวิชาการเรื*องงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 35 (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.2.2.11 โครงการสัมมนาวิชาการเรื*องการวางระบบบญัชีและการควบคุมภายใน (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.2.2.12 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารงานสํานกังานสําหรับนกั
บญัชีเบื4องตน้ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.2.2.13 โครงการฝึกอบรมการใช้โปแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บญัชี)  

3.2.2.14 โครงการนิทรรศการกา้วทนัโลกสู่การบญัชี (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.15 โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีด้วยโปรแกรมด้าน Multimedia 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.16 โครงการเขียนแผนธุรกิจขนาดยอ่ม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.17 โครงการอบรมภาษาองักฤษธุรกิจ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.18 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องแนวทางการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานที*  32 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
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3.2.2.19 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.2.2.20 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.2.2.21 โครงการประมวลผลความรู้ก่อนจบ (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.22 โครงการแลกเปลี*ยนความรู้ในการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวิชา

บญัชี) 
3.2.2.23 โครงการพี*ติวนอ้งการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.24 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Auto Flight” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.25 โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Quick Books 2009” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.26 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.27 โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู้เท่าทนัธุรกิจจากการจดัดูงบดุลเคลื*อนไหว / 

การตรวจสอบบญัชีดว้ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.28 โครงการสัมมนาทางวชิาการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงินรูปแบบ

ใหม่ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.29 โครงการอบรมชี4แจงหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.30 โครงการอบรมเรื*องการสอบบญัชีดว้ยระบบสารสนเทศ  (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.31 โครงการการพฒันาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.32 โครงการออกแบบฐานขอ้มูลเพื*อใชใ้นงานธุรกิจ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.33 โครงการสร้างสื*อการนําเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.34 โครงการจดัสัมมนาความรู้ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.35 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.36 โครงการอบรมการอบรมการพฒันาสื*อการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม Authorware 

(โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
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3.2.2.37 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

3.2.2.38 โครงการ “เทคโนโลยกีารสื*อสารกบังานนิเทศศาสตร์” (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.39 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ หวัขอ้ บุคลิกภาพดีสู่ความสําเร็จใน

อาชีพ และหวัขอ้ การถ่ายภาพเพื*อประยุกตใ์ชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์)  

3.2.2.40 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ (5) หวัขอ้ การเป็น MC มืออาชีพ (โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์)  

3.2.2.41 โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพนัธ์ (6) หัวข้อ เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ   (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.2.2.42 โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์บริษทั AIS (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.43 โครงการการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื*อสร้างสรรคง์านนิเทศศาสตร์ 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   
3.2.2.44 โครงการพฒันาทกัษะการโนม้นา้วใจเพื*อการประชาสัมพนัธ์ แบ่งฝันปันนอ้งครั4 งที* 3 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.45 โครงการการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์   ภาคปกติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.46 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   
3.2.2.47 โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั  (โปรแกรมวิชานิเทศ

ศาสตร์)  
3.2.2.48 โครงการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานสื*อมวลชนสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ (โปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร์)    
3.2.2.49 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์” 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)    
3.2.2.50 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ ภาคปกติ หวัขอ้ -“ Pr Competency ในยุค

เศรษฐกิจสร้างสรรค์“ หัวขอ้-“เทคนิคการประชาสัมพนัธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หวัขอ้-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค”์ หวัขอ้-
“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตและหัวข้อ -“การเสริมสร้าง
จริยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์  (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   

3.2.2.51 โครงการจดัอบรมภาษาองักฤษสําหรับโลจิสติกส์เพื*อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
วชิาเอก  (โปรแกรมโลจิสติกส์) 
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3.2.2.52 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสื* อสารนันทนาการและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
(โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.2.2.53 โครงการจดักิจกรรมของคณะดา้นกีฬา (คณะฯ)  
3.2.2.54 โครงการกีฬาสัมพนัธ์ ไทย-จีน ครั4 งที* 4  (คณะฯ)  
3.2.2.55 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ  (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.56 โครงการใหน้กัศึกษาปลูกสวนหยอ่ม  (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.57 โครงการการตลาดเพื*อสังคม  (โปรแกรมวชิาการตลาด)   
3.2.2.58 โครงการห้องสมุดนี4พี*ใหน้อ้ง   ปี 3 ณ โรงเรียนวดัโฆษิตาราม  

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.59 โครงการหอ้งสมุดนี4พี*ใหน้อ้ง ปี 3  ณ โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อค(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.60 โครงการทอดผา้ป่าสามคัคี เพื*อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์และเด็กกาํพร้า วดัพระบาท

นํ4าพุ (โปรแกรมวชิาบญัชี)    
3.2.2.61 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.62 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.63 โครงการบญัชีสัมพนัธ์เพื*อฟื4 นฟูศิลปวฒันธรรมและสิ*งแวดลอ้ม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.64 โครงการปันนํ4าใจสู่นอ้งชาวดอย (คณะฯ)  
3.2.2.65 โครงการพฒันาทกัษะการโนม้นา้วใจเพื*อการประชาสัมพนัธ์ แบ่งฝันปันนอ้งครั4 งที* 3 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.66 โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชน (เวทีชาวบา้น)  (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)                                                           
3.2.2.67 โครงการวทิยชุุมชนเพื*อพฒันาทอ้งถิ*น (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)                                                                  
3.2.2.68 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* และนนัทนาการ (โปรแกรมวชิาการตลาด)                                                               
3.2.2.69 โครงการกิจกรรมHRM สัมพนัธ์ปี 53 (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  
3.2.2.70 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสื* อสารนันทนาการและสืบสานวัฒนธรรมไทย  

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.71 โครงการกิจกรรม Max RealPlayer (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)                                             
3.2.2.72 โครงการประกวดโฟลค์ซองเฉลิมพระเกียรติ (ครั4 งที* 3) (คณะฯ)  
3.2.2.73 โครงการเพลงในสวน ตอน รักพอ่รักเพลงของพอ่ (คณะฯ)    
3.2.2.74 โครงการรณรงคก์ารแต่งกายนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ (คณะฯ)  
3.2.2.75 โครงการสานสัมพนัธ์นอ้งใหม่ (โปรแกรมวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
3.2.2.76 โครงการจดัอบรมใหน้กัศึกษานั*งสมาธิ (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
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3.2.2.77 โครงการผูใ้ห้ย่อมเป็นที*รักการตกับาตรร่วมกนัทุกวนัพฤหสับดี  (โปรแกรมวิชาการ
จดัการทั*วไป)  

3.2.2.78 โครงการอบรมคุณธรรม (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  
3.2.2.79 โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวฒันธรรม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.80 โครงการวทิยาการจดัการร่วมลอยกระทงตามประทีป (คณะฯ)   
3.2.2.81 โครงการประเพณีแห่เทียน จาํนาํพรรษา (คณะฯ)    
3.2.2.82 โครงการสานสายใย ดวงใจแม่ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.83 โครงการค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ  (โปรแกรมวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ)     
3.2.3.1 แบบประเมินผลโครงการฯ 
3.2.3.2 แบบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื*อพฒันานักศึกษาอย่าง

ต่อเนื*อง 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 3   

ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 

สกอ. 
(คะแนนเตม็ 

3.00) 

สมศ. 
(คะแนนเตม็ 

3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนนเตม็ 

5.00) 
3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 3 - - 
3.2 มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม นัก ศึ ก ษ า ที*

ครบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตที*พึงประสงค ์

 
 

3 

- - 

เฉลี0ย 3.00 - - 
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องค์ประกอบที0 4  การวจิัย 

ตัวบ่งชีFที0 4.1  มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
1. มีการจดัทาํระบบบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์เพื*อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนของ

สถาบนัและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ 
2. มีการจดัระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเกี*ยวกบัการบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค์

ที*ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
3. มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่างๆเพื*อสนบัสนุน

งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวิจยั 
5. มีระบบสร้างขวญัและกาํลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัที*มีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบัองคก์รภายนอกทั4งภาครัฐ  

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3  - 4 ขอ้ มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  : 
1.     คณะวิทยาการจดัการ  มีขั4นตอนการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์โดยกาํหนดไว้

ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจดัการ (4.1.1.1) เพื*อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะ
สถาบนัและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติโดยมีรองคณบดีเป็นผูดู้แลหลกัฐานคือคาํสั*ง
กาํหนดภาระงานของผูบ้ริหารคณะ (4.1.1.2) 

2. คณะวทิยาการจดัการ มีการจดัระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเกี*ยวกบัการบริหารงานวิจยั
และงานสร้างสรรคที์*ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง   มีการเผยแพร่รายชื*ออาจารยใ์นคณะ ที*ไดรั้บทุนวิจยัใน
เวบ็ไซตข์องคณะฯและเวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัฯ (4.1.2.1) 
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    3.  คณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ 
เพื*อสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคโ์ดยคณะจดัสรรงบประมาณเพื*อสนบัสนุนทุนวจิยัไวทุ้กปี 
(4.1.3.1) 
    4.  คณะวทิยาการจดัการ มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวจิยัโดยมีรอง
คณบดีเป็นผูรั้บผิดชอบและมีการจดัตั4งหน่วยวิจยั (Research Unit) เพื*อช่วยเหลือและประสานงาน
ดา้นการวิจยัใหก้บันกัวจิยั มีการจดักิจกรรมส่งเสริม/สนบัสนุนการทาํวจิยัอยา่งต่อเนื*อง (1.1.4.1) และ 
(1.1.4.2) 
    5.  คณะวิทยาการจดัการ มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจและยกยอ่งนกัวิจยัที*มีผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคดี์เด่นโดยนาํผลงานลงเผยแพร่ในรายงานประจาํปี เวบ็ไซตข์องคณะ และการให้ภาระ
งานดา้นการวจิยั (4.1.5.1) 
    6  คณะวิทยาการจดัการมีหน่วยวิจยัเพื*อส่งเสริม/สนับสนุนด้านการวิจยั เช่น การหาทุน
สนบัสนุนการทาํวจิยั จาก วช. สกว. และหน่วยงานภายนอกอื*น ๆ (4.1.6.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

4.1 ขอ้ ผา่น 6  ขอ้ 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุเป้าหมาย 

4.1 ขอ้ 5 ขอ้ 3  ขอ้ ผา่น 6 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
 คณะวทิยาการจดัการ มีการสนบัสนุนงบประมาณ  ส่งเสริมคณาจารยใ์นการพฒันาความรู้
โดยมีการจดัอบรมดา้นวจิยัและสนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 
สนบัสนุนเวลาโดยการลดภาระงานสอนเพื*อใหค้ณาจารยมี์เวลาทาํวจิยัเพิ*มขึ4นรวมทั4งส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัใหแ้ก่คณาจารย ์  
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แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการ จะส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวจิยัของคณะฯ กบัองคก์รภายนอก
ทั4งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมใหมี้นกัวจิยัหนา้ใหม่ของคณะฯ อยา่งต่อเนื*อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 4.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ 
4.1.1.2 หนา้ที*และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารคณะวทิยาการจดัการ 
4.1.2.1 หนา้ Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวทิยาลยั http://npru.ac.th 
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ  2552 
4.1.4.1 เอกสารการจดัตั4ง Research Unit 
4.1.4.2 คาํสั*งอบรมดา้นการวจิยั 
4.1.5.1 รายงานประจาํปี 2552 และ หนา้เวบ็ไซตค์ณะ http://msc.npru.ac.th 
4.1.6.1 สัญญารับทุนสนบัสนุนการวิจยัจากหน่วยงานภายนอก   
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ตัวบ่งชีFที0 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการสนบัสนุนการเผยแพร่งานวจิยัและงานสร้างสรรคท์ั4งในวงการ

วชิาการและการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
2. มีระบบรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์

ที*เชื*อถือไดแ้ละรวดเร็วต่อการใชป้ระโยชน์ 
3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงัผูเ้กี*ยวขอ้งทั4งภายใน

และภายนอกสถาบนั 
4. มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบัองคก์ารภายนอก

สถาบนัเพื*อการนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ 
5. มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรการซื4อขายทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครอง

สิทธิของงานวจิยัหรือสิ*งประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  : 
1. คณะวทิยาการจดัตั4งหน่วยวิจยั (Research Unit) เพื*อส่งเสริม/สนบัสนุน การเผยแพร่

งานวจิยัโดยมีรองคณบดีเป็นผูค้วบคุมดูแล (4.2.1.1)  
2. มีระบบรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์

ที*เชื*อถือไดแ้ละรวดเร็วต่อการใชป้ระโยชน์ โดยคณะไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตข์องคณะสาํหรับ
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นงานวิจยั  (4.2.2.1) 

3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงัผูเ้กี*ยวขอ้งทั4งภายใน
และภายนอกสถาบนัโดยคณะไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตข์องคณะสาํหรับเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารดา้นงานวจิยั และมีเครือข่ายตีพิมพล์งในวารสารราชภฏัตะวนัตก (4.2.3.1)  

4. หน่วยวจิยั (Research Unit) เป็นหน่วยงานที*ส่งเสริม/สนบัสนุนกบัหน่วยงานภายนอก 
เพื*อนาํงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ (4.2.4.1) 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

4.2 ขอ้ ผา่น 4  ขอ้ 3   คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.2 ขอ้ ผา่น 3 ขอ้ 3  ขอ้ ผา่น 4  ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดอ่อน  : 
 คณะวทิยาการจดัการ ยงัไม่ไดด้าํเนินการดา้นการจดสิทธิบตัรอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการ จะสนบัสนุนการทาํวจิยัและส่งเสริมผลกัดนัใหง้านวจิยัเผยแพร่มากขึ4น
รวมถึงการสนบัสนุนใหผ้ลงานของอาจารยไ์ดรั้บการคุม้ครองสิทธิ 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 4.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.2.1.1 เอกสารการจดัตั4งหน่วยวิจยั (Research Unit) 
4.2..2.1 เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
4.2.3.1 วารสารราชภฏัตะวนัตก 
4.2.3.2 หนงัสือเทิดพระเกียรติOฯ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
4.2.4.1 บทบาท/หนา้ที*ของหน่วยวจิยั 
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ตัวบ่งชีFที0 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจํา 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

อยูร่ะหวา่ง 1 – 16,999 บาท 17,000 บาท – 24,999 บาท มากกวา่หรือเท่ากบั  25,000 บาท 
       

ผลการดําเนินการ  : 
ในปีการศึกษา 2552  คณะวิทยาการจัดการได้รับการสนับสนุนเงินในการทําวิจัยจาก

หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบนั เป็นเงิน1,541,199 บาท (4.3.3.1.) คณะวิทยาการจดัการมี
อาจารยท์ั4งหมดรวม 60  คน ในจาํนวนนี4 มีอาจารยล์าศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  5 คน  อาจารยป์ระจาํ
ที*ปฏิบติังานจริง  55 คน  (4.3.3.2.)เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายใน
และภายนอกสถาบันคิดต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํที*ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ คนละ 28,021.8บาท 
(1,541,199/55 = 28,021.8) 

 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

4.3 บาท 28,021.80 3    คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.3 บาท 9,333.05 บาท 5,000 บาท 28,021.80 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3    คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  : 
 คณะวทิยาการจดัการ มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นคณะทาํงานวิจยัเพิ*มมาก
ขึ4นวจิยั 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการมีนโยบายที*จะรับอาจารยเ์พิ*มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้
นอ้ยลง เพื*อให้อาจารยไ์ดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ดา้นงานวิจยั  และส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารย์
ไดไ้ปทาํงานวจิยัทั4งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวจิยัใหม่ ๆ ใหอ้าจารยใ์นคณะ 
  

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 4.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.3.1.1 ประกาศทุนสนบัสนุนการวิจยั ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอก 
4.3.1.2 รายงานประจาํปี 2552 
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ตัวบ่งชีFที0 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที0ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใช้ประโยชน์ทัFงในระดับชาติและ

ในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  ผลผลติ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29 มากกวา่ หรือ เท่ากบั ร้อยละ 30 
 

 

ผลการดําเนินการ  : 
         ในปีการศึกษา  2552   คณะวทิยาการจดัการมีงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์*ตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดบัชาติและในระดบันานาชาติ  จาํนวน 1ชิ4น คือ บทคดัย่องานวิจยัเรื* อง “ Effective Human 
Resource Management Practice for Continuous Quality Improvement Practices in SMEs” เขียนโดย
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุกรี  แกว้มณี หนงัสือ The business Review, Cambridge *Vol.14 *Num.1 
*December *2009 (4.4.1.1)  คณะวิทยาการจดัการมีอาจารยท์ั4งหมดจาํนวน 60 คน ในจาํนวนนี4 มี
อาจารยล์าศึกษาต่อระดบั ปริญญาเอก  5  คน   อาจารยป์ระจาํที*ปฏิบติังานจริง  55 คน ( 4.4.1.2)  ร้อย
ละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที*ตีพิมพเ์ผยแพร่คิดต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 55 คน  ร้อยละ 1.8 
(4.4.1.1) และ (4.4.1.2)   (1/55*100 =1.8%) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

4.4 ร้อยละ ร้อยละ 1.8 1  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

4.4 ร้อยละ ร้อยละ 11.86 ร้อยละ 5 ร้อย  1.8 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                        1  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดอ่อน  : 
 เนื*องจากคณะวิทยาการจดัการมีนกัศึกษาจาํนวนมาก ทาํให้อาจารยไ์ม่มีเวลาในการทาํวิจยั
รวมถึงการสร้างสรรค์ตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยัและไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบตัรหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ทั4งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการควรจะรับอาจารยเ์พิ*มและจดัภาระงานสอนของอาจารยใ์ห้ลดลงพฒันา
อาจารยด์า้นงานวจิยัสนบัสนุนการเผยแพร่และตีพิมพง์านวจิยังานสร้างสรรคร์วมถึงงานวิชาการอยา่ง
ต่อเนื*อง 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีF 4.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
4.4.1.1. หนงัสือ The business Review, Cambridge*Vol.14*Num.1*December*2009 
4.4.1.2. รายงานประจาํปี 2552 
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สรุปผลการประเมินตนเององคป์ระกอบที* 4   

ตวับ่งชี4  รายละเอียด คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

(คะแนน
เตม็ 

3.00) 

(คะแนน
เตม็ 

3.00) 

(คะแนน
เตม็ 

5.00) 
4.1 มีการพัฒนาระ บบแล ะกล ไกใ นกา ร

สนับ สนุนการผลิตงานวิจัย และ งา น
สร้างสรรค ์

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
จา ก ภา ย ใ นแล ะ ภ า ย นอก ส ถ า บัน ต่ อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

4.4 ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที*
ตีพิมพ์เผยแพร่  ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั4งในระดับชาติ
และในระดบันานาชาติต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

1 - - ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

เฉลี0ย 2.50 2.60 0   
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องค์ประกอบที0 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชีFที0  5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจดัทาํนโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนดาํเนินงานของการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทาํงานหรือหน่วยงานดาํเนินการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม

ตามแผนที*กาํหนด 
3. มีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนที*กาํหนด 
5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
6. มีการจดัทาํแผนการเชื*อมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่สังคมเขา้กบัการ

เรียนการสอน หรือการวจิยั หรือการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิO และนาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื*อมโยงและ

บูรณาการระหวา่งการบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัภารกิจอื*น ๆ ของสถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ  : 
         ในปีการศึกษา  2552  คณะวิทยาการจดัการ มีผลงาน ผ่านระดบั  6  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. ดงันี4  

1.   มีการจดัทาํนโยบาย แผนกลยุทธ์  และแผนดาํเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยจดัทาํไวใ้นยุทธศาสตร์ของคณะฯ  (5.1.1.1)  เพื*อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั  (5.1.1.2) 

 2.  คณะวิทยาการจดัการแต่งตั4งคณะดาํเนินการด้านการบริการวิชาการ โดยมีรองคณบดี
ควบคุมดูแล ซึ* งการดาํเนินงานแต่ละกิจกรรม มีการแต่งตั4งคณะทาํงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม เช่น  
“โครงการตน้กล้าอาชีพ”  (5.1.2.1)  คณะทาํงานให้คาํปรึกษาสื*อชุมชน (หอกระจายข่าวสาร วิทยุ
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ชุมชน) (5.1.2.2)  เป็นอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโทรคมนาคมวุฒิสภา (5.1.2.3) ที*
ปรึกษาประธานกรรมาธิการทหารสภารผูแ้ทนราษฎร  (5.1.2.4)    มีศูนยบ์ริการความรู้ดา้นการเงิน
และบญัชีแก่ชุมชน (5.1.2.5) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้ากรมสรรพากร (5.1.2.6)  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั4นพิ4นฐานโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา (5.1.2.7) 

3.  มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยยึด
หลกัเกณฑต์ามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลยั (5.1.3.1)   เช่น โครงการอบรมการเก็บชั*วโมง
ของ CPD  (5.1.3.2)      

4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนที*กาํหนด  (5.1.4.1) 
5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ไดมี้ความร่วมมือกบั

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์เกี*ยวกบัเรื* องของประเด็นที*น่าสนใจในการให้บริการ
วชิาการ โดยไดมี้การติดต่อวา่หวัขอ้ที*จดับริการจะตอ้งมีการเปลี*ยนแปลงปรับปรุงอยา่งไรเพื*อให้ทนั
ต่อมาตรฐานการบญัชีที*เปลี*ยนไป นอกจากนี4 ยงัไดมี้การนาํขอ้คิดเห็นจากแบบประเมินในโครงการ
ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการปรับปรุงเปลี*ยนแปลงและแกไ้ข ให้โครงการใหม่ ๆ นั4นดาํเนินไปได้
ดว้ยดี ซึ* งผลจากการเปลี*ยนแปลงดงักล่าว  จะเห็นไดจ้ากปริมาณผูเ้ขา้อบรมวิชาการในรอบที*ผา่นมา
เพิ*มมากขึ4น ซึ* งเป็นบุคคลภายนอก (5.1.5.1) และโครงการพฒันาวดัพฒันาใจวดัสวย 5 ส  (5.1.5.2) 

6.  มีการจดัทาํแผนการเชื*อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการ
เรียนการสอน หรือการวิจยั โดยนาํมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น โครงการตน้กลา้อาชีพ สามารถ
นาํมาบูรณาการใช้กบัวิชาองค์การและการจดัการ  วิชาหลกัการตลาด  วิชาการจดัการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (5.1.6.1) มีการทาํวิจยัในหัวขอ้ที*เกี*ยวขอ้งกบัการให้บริการวิชาการ เช่น แนว
ทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการตลาดนํ4 าวดั
นํ4าลาํพญา  อ.บางเลน จงัหวดันครปฐม (5.1.6.2) แนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสารในเขตอาํเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม (5.1.6.3) การออกแบบสารสนเทศเพื*อการจดัการองค์ความรู้องคพ์ระปฐม
เจดีย ์จงัหวดันครปฐม (5.1.6.4) แนวทางการพฒันาตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที*ยววิถีชีวิตลุ่ม
นํ4าอยา่งย ั*งยนื อ.บางเลน จงัหวดันครปฐม (5.1.6.5)   

7.  มีการประเมินผลสัมฤทธิO และนาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื*อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั เช่น ทางศูนยอ์บรม
ดา้นบญัชีไดมี้การสอบถามไปยงัสภาวิชาชีพบญัชีเกี*ยวกบัหัวขอ้การอบรมที*น่าสนใจเพื*อให้ตรงกบั
ขอ้กาํหนดของสภาวชิาชีพบญัชี และเพื*อใหท้นัต่อมาตรฐานดา้นการบญัชีที*เปลี*ยนแปลง  (5.1.7.1)  
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

5.1 ระดบั ระดบั 7  3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.1 ระดบั ระดบั 7 ระดบั 5 ผา่น ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  :  
คณะวทิยาการจดัการ มีแผนงานและเป้าหมายที*ชดัเจนที*จะออกไปบริการวิชาการให้แก่สังคมรวมทั4ง
มีทีมงานจากคณาจารยที์*เขม้แข็ง จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2552 มีการขยายฐานการให้บริการ
วชิาการไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานราชการ และชุมชนต่าง ๆ  
แนวทางการพฒันา  :  
ทางคณะวิทยาการจดัการ ควรให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื*องและพยายามสร้างการรับรู้
ให้กบัสังคมและทอ้งถิ*นในเรื*องการให้บริการวิชาการ ซึ* งจะก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที*ดี  และสามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือไดอ้ย่างเขม้แข็งอนัจะนาํมาซึ* งโจทยว์ิจยัและการบริการวิชาการในดา้น
อื*นๆต่อไป 
 

   รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0  5.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการปี 2552 
5.1.1.2 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 
5.1.2.1 โครงการตน้กลา้อาชีพ  

คาํสั*ง ที* 1204/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ หลกัสูตร “การผูเ้ป็นประการใหม่” 
คาํสั*ง ที* 1480/2552 แต่งตั4งวทยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ หลกัสูตร “การผูเ้ป็นประการใหม่” 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

คาํสั*ง ที* 25/2552  แต่งตั4งคณะกรรมการโครงการตน้กลา้อาชีพ 
คาํสั*ง ที* 1715/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ รอบที* 3 หลกัสูตร “การผูเ้ป็น
ประการใหม่” 
คาํสั*ง ที* 2021/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ รอบที* 5 หลกัสูตร “การผูเ้ป็น
ประการใหม่” 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร ที* ศธ 0554/1822 โครงการตน้กลา้อาชีพ 

5.1.2.2 คาํสั*งแต่งตั4งกรรมการ 
คาํสั*งแต่งตั4งกรรมการ 

5.1.2.3 หนงัสือคาํสั*งอนุกรรมาธิการวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละโทรคมนาคมวุฒิสภา 
5.1.2.4 หนงัสือคาํสั*งที*ปรึกษาประธานกรรมธิการทหารสภาผูแ้ทนราษฎร 
5.1.2.5 คาํสั*งแต่งตั4งศูนยบ์ริการความรู้ดา้นการเงินและบญัชีแก่ชุมชน 
5.1.2.6 วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ที*กรมสรรพากร 
5.1.2.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั4นพื4นฐาน โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา   
5.1.3.1 ประกาศระเบียบการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมของมหาวิทยาลยั 
5.1.3.2 โครงการอบรมการเก็บชั*วโมงของ CPD   
5.1.4.1 แบบประเมิน 
5.1.5.1 แบบประเมินความตอ้งการการจดัอบรม CPD 
5.1.5.2 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจวดัสวย 5 ส   
5.1.6.1 โครงการตน้กลา้อาชีพ แนวการเรียนรู้วิชาองคก์ารและการจดัการ  วชิาหลกัการตลาด  วิชาการ

จดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
5.1.6.2 

 
งานวจิยั “แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การจดัการตลาดนํ4าวดันํ4าลาํพญา  อ.บางเลน จงัหวดันครปฐม”  

5.1.6.3 งานวจิยั “แนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสารในเขตอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” 
5.1.6.4 งานวจิยั “การออกแบบสารสนเทศเพื*อการจดัการองคค์วามรู้องคพ์ระปฐมเจดีย ์จงัหวดั

นครปฐม” 
5.1.6.5 งานวจิยั “แนวทางการพฒันาตลาดบางหลวงใหเ้ป็นแหล่งท่องเที*ยววถีิชีวติลุ่มนํ4าอยา่งย ั*งยนื 

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” 
5.16.6 งานวจิยั “การศึกษาปัจจยัที*ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ปจาํหน่ายในประเทศ

ญี*ปุ่น” 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.7.1 แบบสรุปการประเมินผลการจดัอบรมโครงการ 
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ตัวบ่งชีFที0 5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจําที0มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที0

ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการกรรมการ

วชิาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                   คะแนน  1             คะแนน  2                 คะแนน  3 

อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ 25 
 

ผลการดําเนินการ  : 
        คณะวิทยาการจดัการไดมี้ส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดบัชาติ หรือระดบั
นานาชาติ เช่น  เป็นผูต้รวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอม
บึง  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา  เป็นที*ปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เป็นวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชีพ  เป็น
กรรมการทูตสันติภาพ เป็นที*ปรึกษาการจดัทาํแผนปฎิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนจงัหวดั
นครปฐม  กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติ ไดแ้ก่  เป็นที*ปรึกษา สสส. เป็นที*ปรึกษาศูนยธุ์รกิจ  จาํนวน  
40  คน  ต่ออาจารยป์ระจาํ 60  คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 (40*60/100=66.66)  (5.2.3.1 – 5.2.3.11)   
  
ตารางที0 5.2 ตารางแสดงการให้บริการวชิาการแก่สังคมในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ลาํดบั รายนามอาจารย์ กรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพ 
1 รศ.โสรัจ  กายบริบูรณ์ - กาํหนดตาํแหน่งวิชาการ 

- กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฎิบติั 
  หนา้ที*เพื*อให้มีหรือเลื*อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 

 

2 ผศ.ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร กาํหนดตาํแหน่งวิชาการ -คณะกรรมการบทความวิชาการ 
-สมาคมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3 ผศ.ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสงัคนนัท ์ -กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
-กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภานในราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง 
-กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏัรําไพพรรณี 
-กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏัธนบุรี 

-กรรมการศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ 

4 ผศ.ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร -ผูต้รวจประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการฟื4 นฟแูละพฒันา
ศกัยภาพคนเร่รอนเพื*อป้องกนัถูกล่อลวง 

-กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 

5 ผศ.ดร.สมใจ  บุญทานนท ์ -กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที*เพื*อให้มีหรือ
เลื*อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 
-วิทยากรตน้กลา้อาชีพ 

-กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
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6 ผศ.ปิยะพร  บุญเพญ็ -กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที*เพื*อให้มีหรือ
เลื*อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลาํดบั รายนามอาจารย์ กรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพ 

7 ผศ.ศกัดิO ชยั  สหกุลบุญญรักษ ์ -กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฎิบติัหนา้ที*เพื*อให้มีหรือ
เลื*อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 

 

8 ผศ.ดร.ธงชยั  พงศสิ์ทธิกาญจนา -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ -ผูจ้ดัการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
9 ผศ.ดร.สุภาณี  อินทน์จนัทน์ -กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที*เพื*อให้มีหรือ

เลื*อนวิทยฐานะเป็นครูชาํนาญการพิเศษ 
- 
 

10 ผศ.ดร.สุกรี  แกว้มณี ผูท้รงคุณวุฒิกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 
กรรมการศูนยที์*ปรึกษาธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

11 อ.สุกฤตา  ชชัวาลกิจกลุ -ผูต้รวจประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการฟื4 นฟแูละพฒันา
ศกัยภาพคนเร่รอนเพื*อป้องกนัถูกล่อลวง 
-กรรมการผูป้ระเมินการศึกษาภายในราชภฏั เพชรบุรี 

 

12 ดร.ไพรัช  มากกาญจนภุล -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
13 อ.พงษส์นัติO   ตนัหยง -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
14 อ.พิมพน์ารา พิบูลจิระกานต ์ -กรรมการสถานศึกษาขั4นพื4นฐานโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา 

-กรรมการจดังานร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครปฐม 
 

15 ผศ.ดร. เยาวภา  บวัเวช -คณะทาํงานจดัทาํแผนปฎิบติัการปัองกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
จงัหวดันครปฐม 

-กรรมการของฑูตสนัติภาพโลก 
-กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 

16 อ.ดร. สุชาดา  แสงดวงดี  -กรรมการของทูตสนัติภาพโลก 
17 อ.ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  -กรรมการของฑูตสนัติภาพโลก 

-กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
18 อ.ปาริชาติ  ขาํเอง -ผูต้รวจประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการฟื4 นฟแูละพฒันา

ศกัยภาพคนเร่รอนเพื*อป้องกนัถูกล่อลวง 
 

19 อ.ผอ่งใส  สินธุสกุล -ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
-กรรมการตดัสินนางนพมาศ 

 

20 อ.ดวงใจ  คงคาหลวง -กรรมการตดัสินนางนพมาศ  
21 อ.ณชัชา  ศิรินธนาธร  -สมาคมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
22 อ.บุษบงค ์ สุวรรณะ -ผูรั้บผิดชอบโครงการห้องสมดุและโครงการช่วยเหลือเด็กยากรไร้

ในชนบท 
 

23 อ.สุทิศา  ไพบูลยว์ฒันกิจ -ผูรั้บผิดชอบโครงการห้องสมุด  
24 อ.พิชามญชุ์  เลิศวฒันพรชยั  -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
25 อ.สมใจ  เภาดว้ง  -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 

-กรรมการชุมชนสระบวั 
26 อ.สิริพงศ ์ ไชยชนะ -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ 

-ผูต้รวจประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการฟื4 นฟแูละพฒันา
ศกัยภาพคนเร่รอนเพื*อป้องกนัถูกล่อลวง 

-กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 

27 อ.แพรวพรรณ  ตรีชั4น  -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
28 อ.วนัเพญ็  คงวฒันกุล  -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
29 อ.วีรกิจ  อุฑารสกุล  -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
30 อ.จนัทนา  พงศสิ์ทธิกาญจนา -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ -กรรมการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
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31 อ.กนกพชัร วงคอิ์นอยู ่ -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
 
 

ลาํดบั รายนามอาจารย์ กรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพ 
32 ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา ทองอุ่น  -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
33 อ.พนัธิการ์  วฒันกุล -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
34 อ.พงษส์ฎา  เฉลิมกลิ*น -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
35 อ.อรพินท ์ บุญสิน -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
36 อ.ขวญัยพุา  ศรีสวา่ง -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
37 อ.กิตติพงษ ์ ภู่พฒันวิบูลย ์ -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
38 อ.ศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ -วิทยากรตน้กลา้อาชีพ  
39 อ.สมพล สุขเจริญพงษ ์ ผูต้รวจประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการฟื4 นฟแูละพฒันา

ศกัยภาพคนเร่รอนเพื*อป้องกนัถูกล่อลวง 
 

40 อ.ธนพล   ฐานาริยชยั -อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละโทรคมนาคม วฒิุสภา 
-ที*ปรึกษาประธานกรรมธิการทหารสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

5.2 ร้อยละ ร้อยละ 66.66   3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.2 ร้อยละ ร้อยละ 48.44 ร้อยละ 25 ร้อยละ 66.66   บรรลุเป้าหมาย 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 
อาจารยข์องคณะวิทยาการจดัการ เป็นกรรมการบริการวิชาการและเป็นวิทยากรบรรยายให้กบังาน
บริการวชิาการแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ จาํนวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 66.66   
 

แนวทางการพฒันา  : 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 145 
 

 คณะวิทยาการจดัการควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯได้
ออกไปใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม เป็นกรรมการวชิาการ เป็นกรรมการวชิาชีพต่อไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0 5.2  

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.2.3.1 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
5.2.3.2 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
5.2.3.3 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจอมบึง 
5.2.3.4 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
5.2.3.5 คาํสั*งแต่งตั4งอาจารยที์*ปรึกษาของผูรั้บการบ่มเพาะ 
5.2.3.6 คาํสั*งแต่งตั4งวทิยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ 
5.2.3.7 หนงัสือแต่งตั4งคณะทาํงานจดัทาํแผนปฎิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนจงัหวดั

นครปฐม 
5.2.3.8 รายชื*ออาจารยที์*เป็นกรรมการ สสส. 
5.2.3.9 โครงการห้องสมุด/โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชนบท  

5.2.3.10 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารสื*อสาร
และโทรคมนาคม วฒิุสภา 

5.2.3.11 รายงานผลการปฎิบติัราชการคาํรับรองการปฎิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2552 (12 เดือน) 
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ตัวบ่งชีFที0 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที0ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

                   คะแนน  1             คะแนน  2                 คะแนน  3 

อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ  40 

 

ผลการดําเนินการ  : 
 คณะวทิยาการจดัการมีการส่งเสริม สนบัสนุนให้อาจารยใ์นคณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรม
ในการออกบริการวชิาการและวชิาชีพที*ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสังคม  ชุมชน ประเทศชาติ 36 โครงการ  คิดต่ออาจารยป์ระจาํ 60 คน  
( 36/60*100) =  60% หลกัฐาน(5.3.3.1-5.3.3.17)  
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

5.3 ร้อยละ ร้อยละ 60 3 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา  2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.3 ร้อยละ ร้อยละ 42.19 ร้อยละ 35 ร้อยละ 60 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีFของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง 
คณะวทิยาการจดัการ  มีกิจกรรมหรือโครงการที*ใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพที*ตอบสนองความ
ตอ้งการแก่สังคม ชุมชน ที*ดาํเนินการแลว้สามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ จาํนวนทั4งหมด 36 โครงการ 
    
แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการจะส่งเสริม  สนบัสนุนและผลกัดนัใหอ้าจารยจ์ดักิจกรรมหรือโครงการที*จดัขึ4น
เพื*อใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมและชุมชนหรือเพื*อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 
รายการหลกัฐานแสดง  : 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.3.3.1 โครงการเพิ*มศกัยภาพผูว้า่งงานเพื*อสร้างมูลค่าเพิ*มทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 9 
กิจกรรม   

5.3.3.2 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 12 กิจกรรม 
5.3.3.3 โครงการการตลาดเพื*อสังคม  
5.3.3.4 โครงการความร่วมมือกบับริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั 
5.3.3.5 โครงการราชภฏัแฟร์ 
5.3.3.6 โครงการจดัการความรู้เรื*อง วธีิการพฒันาศกัยภาพผูผ้า่นการบาํบดัยาเสพติด 
5.3.3.7 โครงการสัมมนาประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพฒันาศกัภาพ

คนเร่รอนเพื*อป้องกนัการถูกล่อลวง 
5.3.3.8 โครงการวจิยั ABC-PUS/MAG เรื*อง การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลลาํพญา 
5.3.3.9 โครงการอ.ดร. สุชาดา  แสงดวงดี 

5.3.3.10 โครงการผศ.ดร. เกศินี  ประทุมสุวรรณ 
5.3.3.11 โครงการเสียงตามสายกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตาํบลบางหลวง 
5.3.3.12 โครงการการบริการที*เหนือชั4น ณ เทศบาลตาํบลบางหลวง 
5.3.3.13 โครงการการบริการที*เหนือชั4น ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อพลบั 
5.3.3.14 โครงการการบริการที*เหนือชั4น ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกลองนกระทุง 
5.3.3.15 คาํสั*งที* 1715/2552 แต่งตั4งวทิยากร และคาํสั*งที* 2021/2552 แต่งตั4งวทิยากร  

(โครงการตน้กลา้อาชีพ) 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.3.3.16 โครงการพฒันาโรงเรียนชุมชนชนบท 
-  โรงเรียนวดัโฆษิตาราม 

5.3.3.17 โครงการพฒันาโรงเรียนชุมชนชนบท 
-  โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อค 
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ตัวบ่งชีFที0 5.4 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ  65  –  ร้อยละ 74 ร้อยละ 75  –  ร้อยละ 84 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ  85 
 

ผลการดําเนินการ  : 
   คณะวทิยาการมีระดบัคะแนนความพึงพอใจของผูรั้บบริการร้อยละ 79.95 (ใชผ้ลการประเมินจาก 
ก.พ.ร. ประจาํปี 2552)   
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

5.4 ร้อยละ ร้อยละ 79.95 2 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา  2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.4 ร้อยละ ร้อยละ 85.07 ร้อยละ 85 ร้อยละ 79.95 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีFของ สมศ. การบรรลุเป้าหมาย 

2  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง 
คุณภาพการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมยงัอยูใ่นระดบัไม่สูงมากนกั 
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แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ ควรพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหมี้ระดบัความพึงพอใจมากขึ4น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.4.3.1 สรุปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื*อสังคม 
5.4.3.2 สรุปผลการประเมินโครงการความร่วมมือกบับริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั 
5.4.3.3 สรุปผลการประเมินโครงการการราชภฏัแฟร์ 
5.4.3.4 สรุปผลการประเมินโครงการจดัการความรู้เรื*อง วธีิการพฒันาศกัยภาพผูผ้า่นการ

บาํบดัยาเสพติด 
5.4.3.5 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการ

ฟื4 นฟูและพฒันาศกัภาพคนเร่รอนเพื*อป้องกนัการถูกล่อลวง 
5.4.3.6 สรุปผลการประเมินโครงการวจิยั ABC-PUS/MAG เรื*อง การศึกษาการจดัระบบ

สารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํพญา 
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ตัวบ่งชีFที0 5.5  จํานวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที0ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

1 –  2  แหล่ง 3  แหล่ง มากกวา่หรือเท่ากบั 4 แหล่ง 
 

ผลการดําเนินการ  : 
 
คณะวทิยาการจดัการ มีแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพแก่สังคมตามแผนหรือโครงการใน
การใหบ้ริการทางวชิาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั จาํนวน 2 แหล่งคือ  ไดรั้บ
อนุญาตจากสภาวชิาชีพการบญัชี ใหเ้ป็นสถาบนัผูจ้ดัอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื*องทางวิชาชีพของผูท้าํ
บญัชี(5.5.1.1)  และมีหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  (5.5.1.2)   
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

5.5 แหล่ง 2  แหล่ง 1  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

5.5 แหล่ง 2  แหล่ง ≥ 2 แหล่ง 2  แหล่ง บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              1   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการ มีแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพแก่สังคมตามแผนหรือโครงการใน
การใหบ้ริการทางวชิาการนอ้ย ยงัไม่เพียงพอตามความตอ้งการของสังคม  ชุมชน จาํนวน 2 แหล่ง  
 
แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการ ควรสร้างแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพเป็นของตนเอง  ควรสร้างศูนย์
พฒันาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ เพื*อใหเ้กิดการยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ  โดยใหอ้าจารย์
ของคณะวทิยาการจดัการ มีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาการ  หรือร่วมเป็นคณะกรรมการ  
สร้างแหล่ง เพื*อใหค้าํปรึกษาและใหบ้ริการทางวชิาการในหลกัสูตรต่างๆ ที*เกี*ยวขอ้งกบัวชิาชีพในแต่
ละสาขา  ตามความตอ้งการของสังคม ชุมชน  และจดัทาํวารสารวชิาการเพื*อเผยแพร่ความรู้ และ
ทกัษะวชิาชีพแก่สังคม ชุมชน และทอ้งถิ*นต่อไป  
 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0 5.5 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.5.1.1 สถาบนัผูจ้ดัอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื*องทางวชิาชีพของผูท้าํบญัชี 
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 5   

ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน
เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
สถาบนั 

3 - -  

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที*มีส่วนร่วม
ในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม  
เป็นที*ปรึกษา  เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็น
กรรมการวชิาการ  กรรมการวชิาชีพใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

3 - -  

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการทางวชิาการและวชิาชีพที*
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม  
ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

3 - -  

5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

2 - -  

5.5 จาํนวนแหล่งใหบ้ริการทางวิชาการและ
วชิาชีพที*ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติ (เฉพาะสถาบนัที*
เนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม) 

1 - -  

เฉลี0ย 2.60 3   
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องค์ประกอบที0 6  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

ตัวบ่งชีFที0 6.1   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการกาํหนดนโยบายที*ชดัเจนปฏิบติัไดแ้ละมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการที*เป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงานและมีการ

ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื*อง 
3. มีการบูรณาการงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอื*นๆ 
4. มีการส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมทั4งในระดบัชาติและนานาชาติ อาทิการ

จดัทาํฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวฒันธรรม  การจดั
กิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวชิาการ  การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและ
ต่อเนื*อง 

5. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม โดยผูเ้ชี*ยวชาญ และมีผลงานเป็นที*
ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

6. มีการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที*
หรือเวทีแสดงผลงาน จดัทาํวารสารศิลปวฒันธรรม ในระดบัต่างๆ มีความร่วมมือในการ
ใหก้ารบริการวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมกบัสังคมในระดบัต่างๆ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ 
1. คณะวิทยาการจัดการมีการกาํหนดนโยบายการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมที*ชัดเจนมี

แผนงานรองรับ  (6.1.1.1)  ปฏิทินกิจกรรมของคณะวิทยาการจดัการ, (6.1.1.2) และรายงานผลการ
ปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (6.1.1.3) 

2. คณะวทิยาการจดัการมีการกาํหนดโครงการที*สอดคลอ้งกบัแผนงานและมีการดาํเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเนื*อง (6.1.2.1)  
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3.  คณะวทิยาการจดัการมีการบูรณาการการจดักิจกรรมเกี*ยวกบัการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอื*นๆ (6.1.3.1) และมีการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบั
การเรียนการสอน ในรายวชิา (6.1.3.2) 

4. คณะวทิยาการจดัการมีการส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ 
(6.1.4.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

       6.1      ระดบั ผา่นระดบั  4                   3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

6.1 ระดบั ระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ.                     การบรรลุเป้าหมาย 

                              3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 
คณะวทิยาการจดัการ มีการกาํหนดนโยบายที*ชดัเจน ปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับชดัเจน 

มีการกาํหนดกิจกรรมและโครงการที*เป็นประโยชน์ สอดคลอ้งกบัแผนงานและดาํเนินกิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื*อง มีการบูรณาการงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอื*น ๆ เช่น ดา้นการสอน 
มีการส่งเสริมดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ ไดแ้ก่ การจดันกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฟื4 นฟูศีลธรรม
โลก V-STAR ครั4 งที* 4 ซึ* งมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั4งในและต่างประเทศมากกวา่ 500,000 คน ณ วดั
พระธรรมกาย 
 

แนวทางการพฒันา : 
คณะวิทยาการจดัการ จะนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุง และพฒันา

ระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพดียิ*งขึ4น 
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รายการหลกัฐานแสดง 

  หมายเลข                                     หลกัฐานแสดง 

6.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะฯ 
6.1.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของคณะวทิยาการจดัการ 
6.1.1.3 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2552 
6.1.2.1 1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รัก” ตกับาตรทุกวนัพุธ ประจาํภาค

เรียนที* 1/2552  (ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 13) 
2) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รัก” ตกับาตรทุกวนัพุธ ประจาํภาค

เรียนที* 2/2552 (ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 13) 
3) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื*อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที* 2/2552 (ครั4 งที*1ถึงครั4 งที* 13) 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ” 
5) โครงการปฏิบติัธรรมและจุดเทียนชยัถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้สิริกิติOพระบรมราชินีนาถ 
6) โครงการวดัสวยดว้ยใจใส 
7) โครงการจุดเทียนชยัถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
8) โครงการงานเลี4ยงอาํลามหาวทิยาลยั (Good Bye U.2009) 
9) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที* 
10)โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ 
11) โครงการวดัสวยดว้ย 5 ส. 
12) โครงการทอดผา้ป่าสามคัคี เพื*อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์และเด็กกาํพร้า 
13) โครงการจดัค่ายกิจกรรมบญัชีสัมพนัธ์ เพื*อฟื4 นฟูศิลปวฒันธรรมและสิ*งแวดลอ้ม 
14) โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลกครั4 งที* 3 
15) โครงการฝึกอบรมทางวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“คุณธรรมนาํความรู้” ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 3 
16) โครงการฝึกอบรมทางวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวิต” 
17) โครงการภารกิจจิตใจงาม 
18) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที* 
19) โครงการธรรมะเพื*อพฒันาบุคลิกภาพ 
20) โครงการค่ายคุณธรรม 
21) โครงการค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ 
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  หมายเลข                                     หลกัฐานแสดง 

22) โครงการอบรมคุณธรรม 
23) โครงการพฒันาบุคลิกภาพน.ศ.ใหม่ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และการกีฬา 
24) โครงการปัจฉิมนิเทศน.ศ.สื*อสารนนัทนาการและสืบสานวฒันธรรมไทย 
25) แฟ้มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปรายการ โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

6.1.3.1 1) โครงการปัจฉิมนิเทศน.ศ.สื*อสารนนัทนาการและสืบสานวฒันธรรมไทย 
2) โครงการฝึกอบรมทางวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“คุณธรรมนาํความรู้” ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 3 
3) ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพนัธ์ ปี 53 (17 กุมภาพนัธ์ 2553) 
4) โครงการฝึกอบรมทางวชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวิต” 
5) โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาใหม่ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและการกีฬา 

6.1.3.2 แนวการจดัการเรียนรู้วชิาจริยธรรมทางธุรกิจ  
6.1.3.2 แนวการจดัการเรียนรู้วชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
6.1.4.1 โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลก ครั4 งที* 4 V-STAR 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 6   

ตวับ่งชี4  รายละเอียด 

คะแนน 
สกอ. 

(คะแนนเตม็ 
3.00) 

สมศ. 
(คะแนนเตม็ 

3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนนเตม็ 

5.00) 
6.1 มีระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 
3 - - 

เฉลี*ย 3 0 - 
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องค์ประกอบที0 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชีFที0  7.1   สภาสถาบันใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ให้แข่งขันในระดับสากล 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
1. สภาสถาบนัมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์ และนโยบายของสถาบนั 
2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัมากกวา่ปีละ 2 

ครั4 ง 
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบนัอยา่งตํ*า ร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั4 ง

มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยเฉลี*ยไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้
กรรมการสภาสถาบนัอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม 

4. สภาสถาบนัจดัใหมี้การประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบ้ริหารสูงสุดตามหลกัเกณฑ์
ที*ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

5. สภาสถาบนัมีการดาํเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลทั*วทั4งองคก์ร 

 

   เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินการ  :                       
  ในปีการศึกษา 2552  คณะวิทยาการจดัการมีผลการดาํเนินงาน  5  ขอ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. ดงันี4     

1.  คณะวิทยาการจดัการมีคณะกรรมการประจาํคณะ ซึ* งมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการดว้ยตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยคณะกรรมการประจาํคณะ พ.ศ. 2548  หลกัฐาน
ประกอบ คือ คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจาํคณะ(7.1.1.1) และมีคณะกรรมการบริหารคณะ ที*มี
บทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ (7.1.1.2 ) 
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2.  คณะรายงานผลการดาํเนินงานใหก้รรมการบริหารทราบทุกภาคการศึกษา (7.1.2.1) 
3. คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะภาคการศึกษาละ 1 ครั4 ง และทุกครั4 งที*

ประชุมมีคณะกรรมการเขา้ประชุมโดยเฉลี*ยร้อยละ 80 และคณะกรรมการทุกคนจะไดรั้บเอกสาร
ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม ใชห้ลกัฐานหมายเลข (7.1.3.1) 

4.   คณะจดัใหมี้การประเมินผลงานของคณบดี (7.1.4.1) 
5.  คณะฯ มีการดาํเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใชห้ลกั 

ธรรมาภิบาลทั*วทั4งองคก์ร เช่น การกระจายอาํนาจ/มอบหมายงานให้รองคณบดีและผูช่้วยคณบดีเป็น
ผูรั้บผดิชอบงานตามภาระหนา้ที* (7.1.5.1)  
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.1 ขอ้ ผา่น 5  ขอ้ 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.1 ขอ้ ผา่น 5 ขอ้ 3 ขอ้ ผา่น 5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวิทยาการจดัการ มีคณะกรรมการประจาํคณะและมีคณะกรรมการบริหารคณะ ที*มี

บทบาทสําคญัในการกาํหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ โดยมีการจดัประชุมและ
กาํหนดแผนการปฏิบติังานรวมถึงมีการติดตามผลการดาํเนินงานของคณะอยา่งสมํ*าเสมอ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจดัการ ส่งเสริมให้คณะกรรมการประจาํคณะ กรรมการบริหารคณะและ

คณาจารยใ์หมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ4น 
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รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0  7.1    

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.1.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.1.2 แผนยทุธศาสตร์คณะ 
7.1.1.3 รายชื*อคณะกรรมการบริหารคณะในคู่มือนกัศึกษาปี 52 หนา้ 18 
7.1.2.1 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจาํคณะ 
7.1.3.1 การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.4.1 ผลการประเมินผลงานของคณบดี 
7.1.5.1 บนัทึกขออนุญาตสอนชดเชย    บนัทึกใหอ้าจารยผ์ูอื้*นสอนแทน 
7.1.5.2 คาํสั*งที* 34/3553 เรื*องการกาํหนดหนา้ที*ของฝ่ายบริหาร 
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ตัวบ่งชีFที0 7.2   ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที*เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํที*มีอยูโ่ดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารที*ชดัเจนและเป็นที*

ยอมรับในสถาบนั 
4. มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและ

ดาํเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  :     
 ในปีการศึกษา  2552  คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั 3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
คือ                          

1. คณะวทิยาการจดัการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที*เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
(7.2.1.1)  

2. ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํที*มีอยูโ่ดย
คาํนึงถึงประโยชน์ของคณะและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในแต่ละวนัจะมีผูบ้ริหารคณะอยูป่ระจาํ
สาํนกังานคณะเพื*อใหท้าํหนา้ที*ตดัสินใจในการบริหารงาน  ใหค้าํปรึกษาแก่เจา้หนา้ที*และนกัศึกษา 
กรณีที*คณบดีติดราชการ จะดาํเนินการแต่งตั4งรองคณบดี/ผูช่้วยคณบดีทาํหนา้ที*รักษาราชการแทน 
(7.2.2.1) 

3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารที*ชดัเจนและเป็นที*
ยอมรับในสถาบนั เช่น คาํสั*งแต่ตั4งผูป้ระเมินคณบดี 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.2 ระดบั ระดบั 3  2  คะแนน 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.2 ระดบั ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 3 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวทิยาการจดัการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที*เป็นระบบ โปร่งใส   ตรวจสอบได ้การ 

บริหารงานอยู่ในรูปแบบของการบริหารโดยผู ้บริหารคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะและ
คณะกรรมการประจาํคณะ เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานจึงทาํให้การดาํเนินงานของคณะ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะฯ จะดาํเนินการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารทุกระดบั รวมถึง
การทาํแผนพฒันา 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0  7.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.2.1.1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสรรหาผูบ้ริหาร 
7.2.2.1 คาํสั*งที* 2240/2551  แต่งตั4งผูรั้กษาราชการแทนคณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
7.2.3.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคณบดี  
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ตัวบ่งชีFที0 7.3   มีการพฒันาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ เพื*อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และ

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรับทราบ 
2. มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 50 
3. มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 
5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นส่วน

หนึ*งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 

ผลการดําเนินการ  :       
 ในปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั  2  ตามเกณฑข์อง สกอ. คือ 
   1.  คณะวิทยาการจดัการ มีการจดัทาํแผนจดัการความรู้ (7.3.1.1) และแต่งตั4งคณะกรรมการ
ดาํเนินงานดา้นจดัการความรู้ (7.3.1.2) 
 2.  มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 50 (7.3.2.1)  
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.3 ระดบั ระดบั 2 1  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.3 ระดบั ผา่นระดบั 2 ระดบั  2 ผา่นระดบั 2 บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

1  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการ มีการดาํเนินงานดา้นการจดัการความรู้แต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 100  
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจดัการ จะดาํเนินงานดา้นการจดัการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนมีการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 7.3 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.3.1.1  แผนจดัการความรู้  
7.3.1.2 คณะกรรมการดา้นการจดัการความรู้ 
7.3.2.1 โครงการการจดัการความรู้ดา้นการวจิยั 
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ตัวบ่งชีFที0 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื0อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้                            
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที*เป็นรูปธรรม ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที*เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบติังาน เช่นการสรรหา  การจดัวางคนลงตาํแหน่ง  การกาํหนดเส้นทางเดินของ
ตาํแหน่ง  การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม  ฝึกอบรม  และหรือเสนอผลงานทางวชิาการ 
การประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ มาตรการลงโทษ  รวมทั4งการ
พฒันา และรักษาบุคลากรที*มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพดี และสร้างบรรยากาศที*ดีใหบุ้คลากรทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

4. มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรที*มีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและ
กา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 
6. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาเพื*อใหดี้ขึ4น 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ   :            
 ในปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั 5  ตามเกณฑ ์สกอ.คือ                 

1. คณะวทิยาการจดัการ มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที*เป็นรูปธรรม ภายใต้
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยใชแ้ผนยุทธศาสตร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมระยะ 5 
ปี 10 ปีและนาํมาจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของคณะ (7.4.1.1) 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 168 
 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที*เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน เช่นการสรรหา  การจดัวางคนลงตาํแหน่ง  การกาํหนดเส้นทางเดินของตาํแหน่ง โดยคณะ
ไดมี้การกาํหนดคุณสมบติับุคลากรที*จะรับเขา้มาปฏิบติังานตามตาํแหน่งที*รับสมคัรทั4งนี4 เพื*อให้เกิด
ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (7.4.2.1)  มีการสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมประชุม  
ฝึกอบรม  และหรือเสนอผลงานทางวิชาการเพื*อพฒันาตนเอง (7.4.2.2) มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (7.4.2.3)  มีมาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ รวมทั4งการพฒันา และรักษาบุคลากรที*มีคุณภาพ
โดยใหบุ้คลากรจดัทาํแฟ้มสะสมงานของแต่ละคน (7.4.2.4) 

3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพดี โดยคณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลยัจดัสวน
สุขภาพและมีอุปกรณ์สําหรับออกกาํลงักาย  มีการตรวจสุขภาพประจาํปี และไดจ้ดัสรรงบประมาณ
ให้คณาจารยแ์ต่ละคน ๆ ละ  2,000  บาท เพื*อซื4อวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนประจาํแต่ละภาค
เรียน (7.4.3.1) และสร้างบรรยากาศที*ดีให้บุคลากรทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมี
ความสุข โดยคณะฯไดต้ั4งงบประมาณสาํหรับพฒันาบุคลากรและมีโครงการพฒันาอาจารยโ์ดยพาไป
ศึกษาดูงานด้านการจดัการเรียนการสอนและด้านการจดัทาํหลักสูตร  ด้านการวิจยัและประกัน
คุณภาพ  การจดัทาํยทุธศาสตร์และวพิากษห์ลกัสูตรนอกสถานที*  (7.4.3.2) 

4. มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรที*มีศกัยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน โดยคณะฯ เปิดโอกาสให้คณาจารยที์*สนใจจะเพิ*มพูนวิทย
ฐานะของตนเองให้ลาไปศึกษาต่อในระดบัที*สูงกว่าเดิม (7.4.4.1) และสนับสนุนให้พนักงาน
มหาวทิยาลยัดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร (7.4.4.2) 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอย่างเป็นระบบ โดยคณะไดป้ระเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรของคณะทุกระดบัเองจากกรรมการประเมินที*ไม่ไดมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งกบัทีม
ผูบ้ริหารคณะ  (7.4.5.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.4 ระดบั ผา่น ระดบั 5 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.4 ระดบั ผา่น ระดบั 5 3 ขอ้แรก ผา่น ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวิทยาการจดัการ มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที*เป็นรูปธรรม มีระบบ
ส่งเสริม 

สนบัสนุนบุคลากรที*มีศกัยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็ว
ตามสายงาน มีระบบการใหส้วสัดิการและสร้างบรรยากาศที*ดีในการทาํงาน 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจัดการ จะจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที*เป็นรูปธรรม มีระบบ
ส่งเสริม 

สนบัสนุนบุคลากรอยา่งต่อเนื*อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 7.4 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.4.1.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี 
7.4.2.1 ประกาศรับสมคัรอาจารย ์
7.4.2.2 หนงัสือการอนุมติัใหอ้าจารยไ์ปประชุม ฝึกอบรม   
7.4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินของนกัศึกษา 
7.4.2.4 แฟ้มสะสมผลงานของอาจารย ์
7.4.3.1 งบประมาณที*จดัสรรใหอ้าจารยแ์ต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื4อวสัดุ 
7.4.3.2 โครงการศึกษาดูงานดา้นการวจิยัและการประกนัคุณภาพการศึกษา  (ม.ขอนแก่น) 

โครงการจดัทาํยทุธศาสตร์ของคณะ  /โครงการวพิากษห์ลกัสูระยะที* 2 ดุสิตธานี หวัหิน 
7.4.4.1 หนงัสืออนุมติัใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อ 
7.4.4.2 กรอบภาระงานผูบ้ริหารและคาํสั*งแต่งตั4งรองคณบดี/ผูช่้วยคณบดี 
7.4.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชีFที0 7.5   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื0อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

                            

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื*อการตดัสินใจ 
2. มีระบบฐานขอ้มูลเพื*อการตดัสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
5. มีการนาํผลการประเมินใน ขอ้ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล 
6. มีการเชื*อมโยงระบบฐานขอ้มูลของสถาบนัผา่นระบบเครือข่ายกบัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที*กาํหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินการ  :       
 ในปีการศึกษา  2552  คณะวิทยาการจดัการมีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 2 ตามเกณฑ์สกอ. 
ดงันี4  
   1.   มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื*อการตดัสินใจ โดยกาํหนดไวใ้นยุทธศาสตร์
และแผนงานพฒันาคณะวิทยาการจดัการ พ.ศ. 2552 – 2556 แผนงานดา้นการบริหารแบบตรวจสอบ
ได ้ โครงการพฒันาระบบ ICT เพื*อการบริหาร (7.5.1.1)  

2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื*อการตดัสินใจ อยู่ในเว็บไซต์ของคณะ http://msc.npru.ac.th/ 
(7.5.2.1)และมีการจัดทาํข้อมูลในรายงานประจําปี (7.5.2.2)  โดยมีคณะกรรมการดูแลระบบ
ฐานขอ้มูลของคณะ (7.5.2.3) 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

    ตัวบ่งชีF   หน่วยวดั             ผลการดําเนินงาน      คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน     

         ตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.5 ระดบั ผา่น ระดบั  2 2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.5 ระดบั ผา่นระดบั 2 อยา่งนอ้ย 2 ขอ้แรก ผา่นระดบั 2 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวิทยาการจดัการ  ยงัไม่มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบ

ฐานขอ้มูลและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
 

แนวทางการพฒันา  : 
    คณะวิทยาการจดัการ จะดาํเนินการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบ
ฐานขอ้มูลและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล  และนาํมาใช้ในการปรับปรุงต่อไปเพื*อให้
ระบบฐานขอ้มูลมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจมากขึ4น 

 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 7.5 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.5.1.1 ยทุธศาสตร์และแผนงานพฒันาคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2551 – 2555 
7.5.2.1 หนา้เวบ็ไซต ์  http://msc.npru.ac.th/  
7.5.2.2 รายงานประจาํปี 2552 
7.5.2.3 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการดูและระบบฐานขอ้มูลและจดัทาํรายงานประจาํปี 
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ตัวบ่งชีFที0 7.6   ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถาบันอุดมศึกษา 

                            

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   ผลผลติ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร

สิ*งพิมพเ์วบ็ไซต ์ นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางที*เปิดเผยและเป็นที*รับรู้กนั

โดยทั*วอยา่งนอ้ย  3 ช่องทาง 
3. มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ที*

รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
4. มีที*ปรึกษาที*มาจากภาคประชาชน ทั4งที*เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนื*องและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั4 ง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  :                
 ในปีการศึกษา 2552 คณะวทิยาการจดัการมีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  4   ตามเกณฑ์ สกอ. 
ดงันี4  
   1.  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ  เอกสาร
สิ*งพิมพ์วิทยาการปริทศัน์ (7.6.1.1)  เว็บไซตh์ttp://www.msc.npru.ac.th/  (7.6.1.2 )  ศูนยข์อ้มูลบ่ม
เพาะวิสาหกิจ (7.6.1.3)  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ (7.6.1.4)  รายงานประจาํปี (7.6.1.5)  คู่มือนกัศึกษา 
(7.6.1.6) เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั http://www.npru.ac.th (7.6.1.7) 
   2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางที*เปิดเผยและเป็นที*รับรู้กนัโดย
ทั*วอยา่งนอ้ย  3 ช่องทาง ดงันี4 คือ 1. วารสารวิทยาการปริทศัน์ส่งเผยแพร่ไปตามคณะและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั และส่งไปมหาวทิยาลยัต่าง ๆ อีก 40 แห่ง (7.6.2.1)  2. สมุดเยี*ยมหนา้เวบ็ไซต์
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คณะhttp://msc.npru.ac.th/  (7.6.2.2)  3. ตู้รับฟังความคิดเห็นหน้าคณะ (7.6.2.3)   4. หมายเลข
โทรศพัทข์องคณะ 0-3426-1068  (7.6.2.4)    
   3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที*
รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม คือในคณะมีเจา้หนา้ที*คอยรับโทรศพัทรั์บเรื*องราว
ต่าง ๆ  โดยจดัเวรรับผิดชอบในแต่ละวนั (7.6.3.1) มีคณะกรรมการประจาํคณะที*เป็นบุคคลภายนอก
ไดใ้หค้าํแนะนาํในการบริหารงานของคณะฯ  (7.6.3.2) 
   4.  มีที*ปรึกษาที*มาจากภาคประชาชน ทั4งที*เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการ
ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนื*องและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครั4 ง  โดย
คณะมีคณะกรรมการประจาํคณะและมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2  ครั4 ง (7.6.4.1) 
     
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.6 ระดบั ผา่น ระดบั 4   2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.6 ระดบั ผา่น ระดบั 4 ระดบั  4  ผา่น ระดบั 4  บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : ตัวบ่งชีFที0 7.6 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                              2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

จุดแข็ง :  
 คณะวิทยาการมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใสและมีระบบการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางที*เปิดเผยและเป็นที*รับรู้กนัโดยทั*ว อาทิ  ผา่นเอกสารสิ*งพิมพ์
วทิยาการปริทศัน์   เวบ็ไซตh์ttp://msc.npru.ac.th/   ศูนยข์อ้มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ บอร์ดประชาสัมพนัธ์   
รายงานประจาํปี  คู่มือนกัศึกษา   ตูรั้บฟังความคิดเห็น และมีหมายเลขโทรศพัท์คอยรับเรื*องต่าง ๆ 
จากประชาชน 
 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการยงัไม่มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
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แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการควรจดัใหมี้การดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัที*ปรึกษาที*มาจากภาคประชาชน 

อย่างต่อเนื*องและชัดเจน รวมทั4งจัดให้มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 7.6 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.6.1.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.1.2 เวบ็ไซตh์ttp://msc.npru.ac.th/ 
7.6.1.3 แผน่พบัศูนยข์อ้มูลบ่มเพาะวสิาหกิจ 
7.6.1.4 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
7.6.1.5 รายงานประจาํปี 
7.6.1.6 คู่มือนกัศึกษา 
7.6.1.7 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั http://www.npru.ac.th/ 
7.6.2.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.2.2 สมุดเยี*ยมหนา้เวบ็ไซตค์ณะ http://msc.npru.ac.th/ 
7.6.2.3 ตูรั้บฟังความคิดเห็นหนา้คณะ 
7.6.2.4 หมายเลขโทรศพัท ์0-3426-1068   
7.6.3.1 คาํสั*งแต่งตั4งเจา้หนา้ที*อยูเ่วรประจาํวนั 
7.6.3.2 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจาํคณะ/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะ 
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
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ตัวบ่งชีFที0 7.7   ร้อยละของอาจารย์ประจําที0ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ                              

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   ผลผลติ 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

ร้อยละ  0.10 – ร้อยละ  0.99 ร้อยละ  1.00  – ร้อยละ  1.99 มากกวา่ หรือเท่ากบั ร้อยละ 2 

 

ผลการดําเนินการ   :                  
คณะวทิยาการจดัการไม่มีอาจารยที์*ไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดบัชาติ

หรือนานาชาติ                              
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.7 ร้อยละ ร้อยละ 0 0 คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.7    ร้อยละ ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.5  ร้อยละ 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               0  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดอ่อน  : 
คณะวทิยาการจดัการไม่มีอาจารยที์*ไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพ ในระดบัชาติ  

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 176 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจดัการ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารยมี์ส่วนร่วมในการได้รับรางวลั

ผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ                              
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ตัวบ่งชีFที0 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี0ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีการแต่งตั4งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี*ยง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง

และตวัแทนที*รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทาํงานโดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี*ยง 

2. มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัที*ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลว
หรือลดโอกาสที*จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยั
เสี*ยง 

3. มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี*ยง โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการ
บริหารความเสี*ยงและดาํเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเสี*ยงที*จะเกิดขึ4นอยา่งเป็น
รูปธรรม 

4. มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี*ยง 
5. มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี*ยง ตลอดจนมีการกาํหนดแนวทาง

และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี*ยงโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 - 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  : 
  ในปีการศึกษา 2552 คณะวทิยาการจดัการมีผลงานผา่นระดบั 4   ตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี4  
   1.  มีการแต่งตั4งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี*ยง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงคือ
คณบดีและตวัแทนที*รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของคณะวิทยาการจดัการ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
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คณะทาํงานโดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี*ยง (7.8.1.1) 
    2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัที*ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลว
หรือลดโอกาสที*จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสําคญัของปัจจยัเสี*ยง โดย
คณะไดจ้ดัทาํเป็นรูปเล่มรายงานการควบคุมภายใน คณะวทิยาการจดัการ (7.8.2.1) 
   3.  มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี*ยง โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติั
การในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี* ยงและ
ดาํเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเสี*ยงที*จะเกิดขึ4นอย่างเป็นรูปธรรม คณะไดจ้ดัทาํแผนบริหาร
ความเสี*ยงและแนวทางแกไ้ขไวใ้นรายงานควบคุมภายใน อยูใ่นแบบ ปม. (7.8.3.1) และมีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัแจกให้อาจารยทุ์กคนไดรั้บทราบเพื*อสร้างความรู้ความเขา้ใจในดา้นการ
บริหารความเสี*ยงและดาํเนินการ เช่น การเขียนขออนุมติัจดัโครงการ  การเบิกจ่ายในการซื4อวสัดุ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ (7.8.3.2) 
  4.  มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี*ยง ทุกกิจกรรม โครงการที*ไดด้าํเนินการไปแลว้
นั4นคณะไดร้ายงานไวใ้นเล่มรายงานการควบคุมภายใน ในแบบ ปม. และแบบ ปย. 3 (7.8.4.1) 
 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.8 ระดบั ผา่น ระดบั 4 2 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.8 ระดบั ผา่น ระดบั 4 ระดบั 4  ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

2   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  : 
   คณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัที*ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ลม้เหลวหรือลดโอกาสที*จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสําคญัของปัจจยัเสี*ยง 
และไดจ้ดัทาํรายงานการควบคุมภายใน  
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะฯจะมีการวางแผนบริหารความเสี*ยงและควบคุมภายในใหค้รบทุกขั4นตอน 

 

รายการหลกัฐานแสดง  : 7.8 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.8.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะทาํงานควบคุมภายในและบริหารความเสี*ยง  
7.8.2.1,7.8.3.1,7.8.4.1 แผนบริหารความเสี*ยง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

7.8.3.2 ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการเบิกจ่ายต่าง ๆ  
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ตัวบ่งชีFที0 7.9  ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีFและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :  ผลผลติ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั 
3. มีการกาํหนดตวับ่งชี4และเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสถาบนั 
4. มีการจดัทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนด

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ที*เกี*ยวขอ้งกบัหน่วยงานโดยเชื*อมโยงกบั
เป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

5. มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือ
เทียบเท่า 

6. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4และเป้าหมายตามคาํรับรองของ
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4 และเป้าหมายตามคาํรับรอง 
8. มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเชื*อมโยงกบัระบบการสร้าง

แรงจูงใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 - 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  : 
คณะวทิยาการจดัการ มีผลการดาํเนินงาน ถึงระดบั 8 ดงันี4  
1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในคณะโดยคณะไดก้าํหนด

ไวใ้นคาํรับรองปฏิบติัราชการปี 2552  (7.9.1.1) 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ (7.9.2.1) 
3. มีการกาํหนดตวับ่งชี4และเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของคณะ(7.9.3.1) 
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4. มีการจดัทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนด
เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ที*เกี*ยวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ชื*อมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละ
ประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ(7.9.4.1) 

5. มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือ 
เทียบเท่า (7.9.5.1) 
6. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4และเป้าหมายตามคาํรับรองของ

ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ  (7.9.6.1) 
7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4 และเป้าหมายตามคาํรับรอง  (7.9.7.1) 
8. มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเชื*อมโยงกบัระบบการสร้าง 
แรงจูงใจ โดยคณะมีโครงการพาอาจารยไ์ปศึกษาดูงานนอกสถานที* (7.9.8.1) 

                                                                              

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมิน 

ตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

7.9 ระดบั ผา่น ระดบั 8 3   คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 
ตวับ่งชีF หน่วยวดั ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

7.9 ระดบั ระดบั 8 ระดบั 7 ผา่น ระดบั 8 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
   คณะวิทยาการจัดการมีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ มีการกําหนดตัวบ่งชี4 และ
เป้าหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ  มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4
และเป้าหมายตามคาํรับรองของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี4 และ
เป้าหมายตามคาํรับรองและมีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเชื*อมโยงกบั
ระบบการสร้างแรงจูงใจ 
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แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจดัจะให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ผูมี้ส่วน

เกี*ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที*สุด ตลอดจนการมีผลการประเมินมาเชื*อมโยงกับการสร้าง
แรงจูงใจใหช้ดัเจนมากยิ*งขึ4น 

 
รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0 7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
7.9.1.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.2.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.3.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.4.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.5.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.6.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.7.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 7  

ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน
เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

7.1 สภาสถาบนัใช้หลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดก ารและ สาม ารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
ระดบัสากล  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของ
สถาบนั 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 1 - - บรรลุเป้าหมาย 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื*อพฒันาและธาํรง
รักษาไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื*อการ
บริหาร  การเรียนการสอน และการ
วจิยั   

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที*ได้รับ
รา ง ว ัล ผ ล ง า นท า ง วิช า ก า รหรื อ
วชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

0 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.8 มีการนาํระบบบริหารความเสี*ยงมา
ใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน
เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

7.9 ระดบัความสําเร็จของการถ่ายทอด
ตัวบ่ ง ชี4 และเป้าหมายของระดับ
องคก์รสู่ระดบับุคคล 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี0ย 2.00 3.00 2.00  
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องค์ประกอบที0  8   การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบ่งชีFที0  8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (สกอ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินที*สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
3. มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที*ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและ

วเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั4 ง 
5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั*นคงขององคก์รอยา่งต่อเนื*อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ที* ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที์*สถาบนักาํหนด 
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 - 6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินการ  : 
1.  คณะวทิยาการจดัการไดมี้การจดัทาํแผนกลยทุธ์ทางการเงินที*มีความสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ของสถาบนัเพื*อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  (8.1.1.1) โดยเชิญคณะกรรมการบริหารคณะ
ประชุมเพื*อชี4แจงและวางแผนการจดัทาํคาํของบประมาณ ทั4งนี4มอบใหแ้ต่ละโปรแกรมวชิารับผดิชอบ
ในการพิจารณา เขียนคาํของบประมาณของโปรแกรมวชิา  (8.1.1.2)  
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2. คณะฯ มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการ
ใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได ้โดยโครงการต่างๆที*จะจดัตอ้งมีการขออนุมติัที*
ชดัเจนรวมถึงตอ้งมีรายละเอียดของการใชจ่้ายงบและเมื*อมีการจดัโครงการไปแลว้จะตอ้งส่งรายงาน
ต่อคณะฯ และมหาวทิยาลยั (8.1.2.1) และทุกครั4 งที*มีการเบิกจ่ายจะมีกรรมการในการตรวจรับก่อน
เบิกจ่าย (8.1.2.2) 

3. มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน ในรูปของเอกสารมีสมุดตดัยอดงบประมาณ 
(8.1.3.1) และสมุดคุมยอดการใชจ่้ายงบประมาณ (8.1.3.2) และมีการใชค้อมพิวเตอร์ในการตดัยอด
รายรับรายจ่าย โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Excel (8.1.3.3) ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ
และวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
 4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ คณะฯ มีการสรุปรายงานทางการเงินเป็น
รายไตรมาส คือ 1 ปี รายงาน 4 ครั4 ง  (8.1.4.1)  
 5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั*นคงขององค์กรอยา่งต่อเนื*อง คณะวิทยาการจดัการไดน้าํขอ้มูลทางการเงินมาวิเคราะห์
ค่าใชจ่้ายในแต่ละรายไตรมาส (8.1.5.1) และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินและความมั*งคงขององคก์ร
อยา่งต่อเนื*อง โดยคณะให้แต่ละโปรแกรมวิชารายงานผลการจดักิจกรรมและงบประมาณการใชจ่้าย 
เพื*อเป็นแนวทางในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณในปีต่อไป (8.1.5.2) 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที* ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที*สถาบนักาํหนด  ในส่วนของคณะฯ มีการแต่งตั4งกรรมการตรวจรับทุกครั4 ง
เพื*อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลงัและทาํให้มีระบบการควบคุมภายในที*เขม้แข็งใน
ระดบัคณะ  (8.1.6.1) และทางมหาวทิยาลยัไดมี้การจดัตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํ
หนา้ที* ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑที์*สถาบนักาํหนด (8.1.6.2) 
 7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินเพื*อให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการติดตาม
ผลการเบิกจ่ายโดยดูไดจ้ากการรายงานการประชุมการเบิกจ่าย(8.1.7.1) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

8.1 ระดบั ผา่นระดบั 7  3 คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.1 ระดบั ผา่นระดบั 6 ระดบั 4 ผา่นระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                             3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง :  
 คณะวทิยาการจดัการมีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย  การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนจดัสรรงบประมาณ อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส  และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินและ
ความมั*งคงขององคก์รอยา่งต่อเนื*อง โดยคณะฯใหแ้ต่ละโปรแกรมวิชารายงานผลการจดักิจกรรมและ
งบประมาณการใชจ่้าย เพื*อเป็นแนวทางในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจดัการจะจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงินและงบประมาณใหช้ดัเจนและ
สะดวกต่อการใชแ้ละตรวจสอบเพื*อใหส้ามารถนาํรายงานที*ไดไ้ปใชใ้นการนาํเสนอต่อผูบ้ริหารและ
เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและวางแผน การพฒันาต่อไป 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : ตัวบ่งชีFที0  8.1    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

8.1.1.1 เอกสารคาํขอเงินนอกงบประมาณของคณะวทิยาการจดัการ 
 ปีงบประมาณ 2552 

8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.2.1 ตวัอยา่งคาํขออนุญาตจดัโครงการ 
8.1.2.2 ตวัอยา่งฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ 
8.1.3.1 สมุดตดัยอดงบประมาณ 
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใชจ่้ายงบประมาณ 
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

8.1.3.3 รายงานการตดัยอดจากโปรแกรมสาํเร็จรูป Excel 
8.1.4.1  สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.1 สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.2 รายงานผลการจดักิจกรรมและงบประมาณ(รายงานประจาํปีงบประมาณ 2552 ) 
8.1.6.1 ตวัอยา่งฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและรับ 
8.1.6.2 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.7.1 รายงานการประชุมการเบิกจ่าย 
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ตัวบ่งชีFที0  8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกนั 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของสถาบนั 
2. มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของสถาบนั 
3. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื*นในสถาบนั 
4. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื*นภายนอกสถาบนั 
5. มีผลการประหยดังบประมาณที*เกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอื*น 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 

ผลการดําเนินการ  : 
1. คณะวทิยาการจดัการมีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของคณะฯ 

(8.2.1.1) 
2. โดยมีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของคณะ เช่น การปรับปรุง

ห้องพกัอาจารยเ์พื*อรองรับอาจารยที์*เพิ*มขึ4นอีกหลายโปรแกรม และมีการประชุมชี4 แจง้เกี*ยวกบัการ
วิเคราะห์ความตอ้งการการใช้ทรัพยากรของอาคารบญัชีและโลจิสติกส์  จากเอกสารบนัทึกรายงาน
การประชุมคณะฯ ครั4 งที* 4/2551 (8.2.2.1) 

3. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื*นในคณะ 
4. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานนอกมหาวทิยาลยั  (8.2.4.1) 
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ตารางที* 8.2.1  ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของคณะฯ 
ทรัพยากรของคณะ อตัราการใช ้ ความพอเพียง/ 

ความตอ้งการ 
แผนการแกปั้ญหา 

1. หอ้งปฏิบติัการวทิยโุทรทศัน ์ 20 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
2. หอ้งปฏิบติัการ วารสารศาสตร์ (628) 18 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
3. หอ้งปฏิบติัการเงิน-การธนาคาร (631) 24 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
4. หอ้งปฏิบติัการบญัชี (625) 15 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
5. หอ้งประชุม 626 18 คาบ/สปัดาห์ พอเพียง - 
6. หอ้งประชุม 613 40 -45 ชั*วโมง/

สปัดาห์ 
พอเพียง - 

7. หอประชุม A3 42 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง ใชห้อ้งประชุมอื*นๆ  
ในมหาวทิยาลยั 

 
ทรัพยากรของคณะ อตัราการใช ้ ความพอเพียง/ 

ความตอ้งการ 
แผนการแกปั้ญหา 

8. คอมพิวเตอร์สาํหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

1 เครื*อง : 3 คน ไม่พอเพียง ใชค้อมพิวเตอร์ 
ในหอ้งประชุมชั4นล่าง  
ซึ*งมีการรองรับเพิ*มขึ4น 

อีก  5 เครื*อง 
9. Printer สาํหรับอาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

1 เครื*อง : 2 คน ไม่พอเพียง ใช ้Printer ร่วมกนั ในหอ้ง
ประชุมชั4นล่าง 

10.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 623 48 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ใหส้มบูรณ์ 

เปิดหอ้ง Computer เพิ*ม
ในอาคารบญัชีและ 

โลจิสติกส์ 

11.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 624 48 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง 
12.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 633 40 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง 
13.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 634 40 คาบ/สปัดาห์ ไม่พอเพียง 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

8.2 ระดบั ผา่น ระดบั 4 3 คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

8.2 ระดบั ระดบั 4 มีการ
ดาํเนินการ

ครบ 4 ขอ้แรก 

ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวทิยาการจดัการ ใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั4งภายในคณะและภายนอก

คณะ 
 

แนวทางการพฒันา  : 
คณะวทิยาการจดัการควรวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน

ภายในกบัภายนอกคณะ 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 8.2 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
8.2.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการวิเคราะห์การใชท้รัพยากรร่วมกนั 
8.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจดัการ  
8.2.3.1 แผนการใชท้รัพยากรร่วมกนัภายในคณะ 
8.2.4.1 แผนการใชท้รัพยากรร่วมกนันอกคณะ  
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 8   

ตวับ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนน
เตม็ 3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร  การ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงิน 
และงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

8.2 มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอก
สถาบนัร่วมกนั  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี0ย 3 2.33   
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องค์ประกอบที0  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

ตัวบ่งชีFที0  9.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที0เป็นส่วนหนึ0งของกระบวนการ

 บริหารการศึกษา (สกอ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :    กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมกบัระดบัการพฒันา

ของสถาบนั 
2. มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื*องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั4งภายใน
และภายนอกสถาบนั 

3. มีการกาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งชี4  และเกณฑคุ์ณภาพที*สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ  ที*เกี*ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

4. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพที*ครบถว้น ทั4งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื*องเป็นประจาํ  (อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัรวมปีที*มี
การติดตาม) 

5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที*สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใช้

ร่วมกนัระดบับุคคลภาควชิา  คณะ และสถาบนั 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงาน

ทั4งภายในและภายนอกสถาบนั 
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เกณฑ์การประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 

มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ มีผลงานผา่นระดบั  7    คือ  

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมกบัระดบัการพฒันา
ของคณะฯ โดยมีการแต่งตั4 งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ รับผิดชอบงานด้าน
ประกนัคุณภาพฯ   (9.1.1.1) ตลอดจนมีการจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพของคณะฯ (9.1.1.2) จดัอบรม
ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพฯ ใหก้บัคณาจารยใ์นคณะฯ (9.1.1.3) 

2. มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื* องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของคณะวิทยาการจดัการ  ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั4งภายใน
และภายนอกคณะฯ โดยคณะฯ  ได้กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพไวใ้นยุทธศาสตร์ของของ
คณะฯ  (9.1.2.1)  และยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  (9.1.2.2) 

3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี4  และเกณฑ์คุณภาพที*สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ  ที*เกี*ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยมีการ
จดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (9.1.3.1) และของมหาวทิยาลยั  (9.1.3.2) 

4. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพที*ครบถว้น ทั4งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื*องเป็นประจาํ  โดยคณะฯ มีการจดัทาํรายงานการประเมิน
ตนเอง พร้อมทั4งมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื*องตั4งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนั  (9.1.4.1 - 
9.1.4.2) 

5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพที*เป็นจุดอ่อน มาพฒันาการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื*อง 
(9.1.5.1 - 9.1.5.2) 

6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที*สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้
ร่วมกันระดับบุคคล โปรแกรมวิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีเว็บไซต์ http//:www.npru.ac.th 
(9.1.6.1) และ http//:www.msc.ac.th (9.1.6.2) 

7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงาน
ทั4งภายในและภายนอกคณะฯ  โดยมีระบบการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันี4  

1) มีการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของโปรแกรมวิชาต่างๆ   โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัฯ (9.1.7.1) 
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2) มีการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลยัฯที*ประกอบด้วยกรรมการจากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั (9.1.7.2) 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

9.1 ระดบั ผา่น ระดบั 7  3 คะแนน 

 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

9.1 ระดบั ระดบั 7 ระดบั 5  ผา่น ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง : 
 คณะวิทยาการจดัการมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งเหมาะสม 
โดยมีการแต่งตั4งกรรมการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ และคณะฯ มีการจดัทาํคู่มือประกนั
คุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ และคณะฯ  มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื* องการประกนั
คุณภาพ มีการกาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งชี4  และเกณฑ์คุณภาพที*สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื*นๆ  ที*เกี*ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก  มีการดาํเนินงานดา้น
การประกนัคุณภาพที*ครบถว้น ทั4งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
อย่างต่อเนื*องเป็นประจาํ  มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  มีการนาํจุดอ่อนมาพฒันาการ
ประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื*องตลอดจนถึงปี 2551 มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที*สนบัสนุนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งหน่วยงานทั4งภายในและภายนอกสถาบนั และมีระบบการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
ในระดบัต่าง ๆ อยา่งสมํ*าเสมอ  
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แนวทางการพฒันา  : 
รักษาคุณภาพระดบัการดาํเนินการและหานวตักรรมมาตรฐานเพื*อการประกนัคุณภาพอยา่ง

ต่อเนื*อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0 9.1 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
9.1.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.1.2 คู่มือประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.1.3 คาํสั*งใหอ้าจารยอ์บรมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.2.1 ยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.2.2 ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.3.1 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.3.2 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th   
9.1.6.2 http//:www.msc.ac.th   
9.1.7.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.7.2 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัฯ (ประกอบดว้ย

กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ฯ) 
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ตัวบ่งชีFที0  9.2  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
(สกอ.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชีF   :    กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีระบบใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรม

นกัศึกษา 
3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ

นกัศึกษา 
5. นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมที*นกัศึกษาดาํเนินการและใน

ส่วนที*นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 
7. มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพที*เกี*ยวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 

มีการดาํเนินการ  
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ   
4 – 5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
อยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
         ในปีการศึกษา 2552  คณะฯ มีผลงานผา่นระดบั  4    คือ 

1. มีระบบใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  โดยคณะวทิยาการ 
จดัการแจง้ใหอ้าจารยที์*ปรึกษาประจาํหมู่เรียนต่าง ๆ ใหค้วามรู้ และชี4แจงใหน้กัศึกษาเห็นความสําคญั
ของการนาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการเรียน ให้สอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ วตัถุประสงค์ และคุณลกัษณะบณัฑิต ซึ* งกาํหนดไวใ้นคู่มือนกัศึกษาโปรแกรมต่างๆ ของคณะฯ 
(9.2.1.1) 
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 2.  มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรม
นกัศึกษา โดยให้นกัศึกษาจดักิจกรรมต่างๆ ตามวงจร PDCA เช่น ในรายวิชาการวางแผนและเขียน
โครงการอาจารยผ์ูส้อนไดม้อบหมายให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเขียนโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวงจร 
PDCA (9.2.2.1) โครงการพฒันาวดัพฒันาใจดว้ยหลกั 5 ส. (9.2.2.2)  
  3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั โดยให้นกัศึกษา
จดักิจกรรมที*เป็นประโยชน์กบันกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์
และคุณลกัษณะบณัฑิตตามที*คณะฯ กาํหนด เช่น อบรมประกนัคุณภาพให้แก่นกัศึกษา (9.2.3.1) และ
มีการจา้งงานนกัศึกษาเพื*อใหมี้ส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ (9.2.3.2)  
  4.นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการโดย
ให้นกัศึกษาจดักิจกรรมที*เป็นประโยชน์กบันกัศึกษาโดยการปรับตามวงจร PDCA เช่น ในการเขียน
โครงการและทาํโครงการนักศึกษาได้นาํหลกัเกณฑ์รวมถึงแนวทางปฏิบติัที*ดีของการทาํประกัน
คุณภาพของนกัศึกษามาใช ้จนถึงกระบวนการสุดทา้ยคือการประเมินโครงการ    (9.2.4.1-9.2.4.5) 
    
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ.  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

9.2 ระดบั ผา่น ระดบั 4  2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

9.2 ระดบั ผา่น ระดบั 5 ระดบั 5 ผา่น ระดบั 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
คณะวิทยาการจดัการมีระบบให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  

โดยคณะฯจดัการแจง้ให้อาจารยที์*ปรึกษาประจาํหมู่เรียนต่าง ๆ เพื*อให้นกัศึกษาเห็นความสําคญัของ
การนาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการเรียน ให้สอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงค ์และคุณลกัษณะบณัฑิต ซึ* งกาํหนดไวใ้นคู่มือนกัศึกษา มีระบบส่งเสริมให้นกัศึกษานาํ
ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใช้กบักิจกรรมนกัศึกษา โดยให้นกัศึกษาจดักิจกรรมต่างๆ ตาม
วงจร PDCA  พร้อมทั4งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั โดยให้
นกัศึกษาจดักิจกรรมที*เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
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แนวทางการพฒันา  : 
คณะวิทยาการจดัการควรเสนอแนะให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพ

ภายในสถาบันและระหว่างสถาบันพร้อมทั4งมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพใน
กิจกรรมที*นกัศึกษาดาํเนินการและในส่วนที*นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั
และมีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที*เกี*ยวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 
 

รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0  9.2    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.2.1.1 คู่มือนกัศึกษาทุกโปรแกรมวิชา 
9.2.2.1 โครงการพฒันาศาลาเฟื* องฟ้ารมณีย/์โครงการเสื4อรุ่นสานสามคัคี 
9.2.2.2 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 
9.2.3.1 โครงการอบรมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
9.2.3.2 โครงการจา้งงานนกัศึกษาเพื*อช่วยงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชีFที0  9.3  ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชีF   :    ผลผลิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

และสถาบนัอยา่งต่อเนื*อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการ

ของสถาบนั 
3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งและ

สาธารณชนภายในเวลาที*กาํหนด 
4. มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่ง

ต่อเนื*อง 
5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพที*หน่วยงานพฒันาขึ4น หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัที*

ดี เพื*อการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื*นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 

มีการดาํเนินการ  
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ  
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
          ในปีการศึกษา 2552 คณะฯ มีผลการดาํเนินงาน ระดบั 4  คือ 

1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
อยา่งต่อเนื*อง โดยการจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา (9.3.1.1 - 9.3.1.2) และรายงานการ
ประเมินตนเองตั4งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนั  ( 9.3.1.3-  9.3.1.6) 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ
มหาวทิยาลยัฯ กบัเกณฑม์าตรฐานของสกอ. โดยจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ( 9.3.2.1- 
9.3.2.2)   และ รายงานการประเมินตนเองตั4งแต่ปี  2548  –  ปัจจุบนั ( 9.3.2.3 - 9.3.2.6) 

3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งและ
สาธารณชนภายในเวลาที*กาํหนด  โดยคณะฯไดจ้ดัส่งรายงานการประเมินตนเองใหก้บัมหาวทิยาลยัฯ 
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เพื*อรับการประเมินจากผูป้ระเมินภายนอก ( 9.3.3.1)  และมีการเผยแพร่รายงาน SAR ผา่นสื*อสิ*งพิมพ์
และเวบ็ไซตข์องคณะ (9.3.3.2) 

4. มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื*อง 
โดยการนาํจุดอ่อนของผลการประเมินในปีก่อนมาปรับปรุงการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัอยา่งต่อเนื*อง 
คือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 มีขอ้เสนอแนะใหมี้การเพิ*มการดาํเนินการดา้น
การวจิยั คณะฯ ไดด้าํเนินการสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัมากขึ4นและมีการดาํเนินการจดัตั4งหน่วยวจิยั 
(9.3.4.1- 9.3.4.2)   
   

ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

9.3 ระดบั ผา่น ระดบั  4 3  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

9.3 ระดบั ผา่น ระดบั 4 ระดบั 4 ผา่น ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                                 3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง  : 
 คณะวิทยาการจดัการมีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัคณะอยา่งต่อเนื*อง ไดมี้การปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน  ให้สอดคลอ้งกบัพนัธ
กิจและพฒันาการของมหาวทิยาลยัฯ กบัเกณฑม์าตรฐานของสกอ. โดยจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษาตั4งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนั และรายงานการประเมินตนเองตั4งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนั   มีการ
รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาที*
กาํหนด  เพื*อรับการประเมินจากผูป้ระเมินภายนอกอยา่งสมํ*าเสมอและนาํผลการประเมินไปใชใ้นการ
ปรับปรุงการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื*อง  
แนวทางการพฒันา  : 

คณะวทิยาการจดัการควรจะสร้างนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพที*หน่วยงานพฒันาขึ4น 
หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัที*ดี เพื*อการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื*นๆต่อไป 
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รายการหลกัฐานแสดง  :  ตัวบ่งชีFที0  9.3    

หมายเลข หลกัฐานแสดง 
9.3.1.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
9.3.1.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.2.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
9.3.2.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.3.2 เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.4.2 ประกาศทุนวจิยัและการจดัตั4งหน่วยวจิยั คณะวทิยาการจดัการ 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 9  

ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนน
เตม็ 3.00) 

สมศ. 
(คะแนนเตม็ 

3.00) 

ก.พ.ร. 
(คะแนน
เตม็ 5.00) 

9.1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที*เป็นส่วนหนึ*ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา  

3   - - บรรลุเป้าหมาย 

9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้
และทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษา 

2 - - บรรลุเป้าหมาย 

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน  

3 - - บรรลุเป้าหมาย 

เฉลี0ย 2.67 - -  
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องค์ประกอบที0  10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   

ตัวบ่งชีFที0 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

ชนิดของตัวบ่งชีF :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนบัสนุน

ทั4งทรัพยากร สิ*งอาํนวยความสะดวก และบุคคล 
2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนั

ภยัจากยาเสพติด 
3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพื*อ

การพฒันาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ 
4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. กาํกบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแ นน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 1 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทั4ง 5 ขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
            ในปีการศึกษา 2552 คณะวทิยาการจดัการมีผลการดาํเนินตามเกณฑ ์สกอ. ดงันี4  
  1.  คณะวิทยาการจดัการมีแผนพฒันาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยกาํหนดไว้
ในแผนยทุธศาสตร์ของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั (10.1.1.1) อบรมความรู้ดา้นการ
ประกนัคุณภาพและแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ให้กบัคณาจารยใ์นคณะเพื*อให้คณาจารยทุ์ก
คนมีความรู้และนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน(10.1.1.2) และส่งเสริมสนับสนุนทั4 ง
ทรัพยากร สิ*งอาํนวยความสะดวก และบุคคล โดยทาํคาํสั*งแต่งตั4งผูรั้บผิดชอบดาํเนินการตามนโยบาย 
3 ดี  (10.1.1.3)  
   2.  คณะฯ จดัการเรียนรู้  จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย เช่น โครงการเลือกตั4งนายกสโมสร
นกัศึกษา  การเขา้ชมรมและการเลือกตั4งคณะกรรมการชมรม (10.1.2.1)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น  
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โครงการผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รักให้นกัศึกษามาร่วมทาํบุญตกับาตรทุกวนัพฤหัสบดี   โครงการพฒันาวดั
พฒันาใจ  (10.1.2.2)  และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด โดยจดัโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการกีฬา
เฟรชชี*เพื*อตา้นภยัยาเสพติด (10.1.2.3) 
  3.   คณะฯ ได้พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทกัษะการ
ปฏิบติังานเพื*อการพฒันาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ โดยจดัโครงการอบรมการจดัการ
ความรู้และการประกนัคุณภาพและแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ให้คณาจารยแ์ละบุคลากรของ
คณะฯ  (10.1.3.1) 
  4.  คณะฯ ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
โดยส่งนกัศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที*เกี*ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

10.1 ระดบั 4  ขอ้ 2  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

10.1 ระดบั N/A มีการดาํเนินการ  
3 ขอ้ 

4  ขอ้ บรรลุ
เป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               2    คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 
 คณะวิทยาการจดัการมีกระบวนการในการบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ทุกดา้นเพื*อ
สนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวิทยาการจดัการควรจดัให้มีกิจกรรมที*ส่งเสริมด้านภูมิคุม้กนัยาเสพติดและส่งเสริม
ประชาธิปไตยเพิ*มมากขึ4น 
 

รายการหลกัฐานแสดง  : 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

10.1.1.1 ยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการและมหาวทิยาลยั 
10.1.1.2 คาํสั*งใหอ้าจารยเ์ขา้อบรมการจดัการความรู้และประกนัคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
10.1.1.3 คาํสั*งคณะวทิยาการจดัการแต่งตั4งผูรั้บผดิชอบดา้นนโยบาย 3 ดี 
10.1.2.1 โครงการเ ลือกตั4 งนายกสโมสรนัก ศึกษา   การเข้าชมรมและการเลือกตั4 ง

คณะกรรมการชมรม 
10.1.2.2 โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที*รัก 

โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 
10.1.2.3 โครงการกีฬาเฟรชชี*เพื*อตา้นภยัยาเสพติด 
10.1.3.1 คาํสั*งใหอ้าจารยเ์ขา้อบรมการจดัการความรู้และประกนัคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
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ตัวบ่งชีFที0 10.2  ผลที0เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที0ดี ตลอดจนเกิด   

พฤติกรรมตามคุณลกัษณะที0พงึประสงค์ทัFง 3 ด้าน 
 

ชนิดตัวบ่งชีF :    ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 1 ดา้น 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 2 ดา้น 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี ครบทั4ง 3 ดา้น 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
            คณะวทิยาการจดัการไดพ้ฒันาคุณภาพของนกัศึกษาทั4งในดา้นการจดัการเรียนการสอนและ
จดักิจกรรมพฒันานักศึกษา  โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพฒันานกัศึกษาตามนโยบาย 3 ดี  เพื*อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี*ยวกบัประชาธิปไตย 
โดยคณะฯ ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยจดักิจกรรมเลือกตั4งนายกสโมสรนกัศึกษา  เพื*อเป็นผูน้าํในการ
ดาํเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และร่วมกับมหาวิทยาลัยจดัโครงการอบรมผูน้าํและสร้างนิสัย
ใหก้บันกัศึกษา (10.2.3.1)  คณะฯ ไดส่้งเสริมใหน้กัศึกษามีความรู้ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และความ
เป็นไทย เพื*อให้นักศึกษามีวินัย  มีความประหยดั  มีความกตญั�ูกตเวที  ซื*อสัตย์  สุจริต โดยจดั
โครงการผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รัก ให้นกัศึกษามาร่วมทาํบุญตกับาตรทุกวนัพฤหสับดี   โครงการวนัไหวค้รู   
โครงการหล่อเทียน แห่เทียนจาํนาํพรรษา   โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั4งวนัพ่อและวนัแม่  
(10.2.3.2)  นอกจากนั4นคณะฯ ยงัส่งเสริมดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด เพื*อให้นกัศึกษามีความรู้
ความเขา้ใจเกี*ยวกบัยาเสพติด ให้รู้และตระหนกัในโทษภยัของยาเสพติด  สร้างภูมิคุม้กนัจากสิ*งเสพ
ติดและอบายมุขต่าง ๆ  ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
เพื*อให้นกัศึกษาสามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้*นไดอ้ย่างมีความสุข โดยคณะฯ ไดจ้ดัโครงการเพลงในสวน  
โครงการพี*เตือนน้องลดปัญหาการเสื*อมศีลธรรมและยาเสพติด   โครงการประกวดโฟล์คซอง    
โครงการประกวดดาวเดือน   โครงการกีฬาเฟรชชี*เพื*อตา้นภยัยาเสพติด (10.2.3.3) 
ผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑ์ ของ สกอ. 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีFของ  สกอ. 

10.2 ระดบั มีกิจกรรม 3 ดา้น 3  คะแนน 
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ผลการประเมินเทยีบกบัเป้าหมายที0กาํหนด  : 

ตัวบ่งชีF หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา  2551 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2552 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

10.2 ระดบั N/A มีกิจกรรม 
1 ดา้น 

มีกิจกรรมครบ 3 
ดา้น  

บรรลุ
เป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีF ของ สกอ. การบรรลุเป้าหมาย 

                               3    คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 

จุดแข็ง  : 
 คณะวทิยาการจดัการมีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ครบทั4ง  3  ดา้น 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 คณะวทิยาการจะจดัใหมี้กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ใหเ้พิ*มมากขึ4น 
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รายการหลกัฐานแสดง  : 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

10.2.3.1 กิจกรรมเลือกตั4งนายกสโมสรนกัศึกษา   
โครงการอบรมผูน้าํและสร้างนิสัยใหก้บันกัศึกษา 

10.2.3.2 โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที*รัก 
ภาพถ่ายวนัไหวค้รู 
โครงการหล่อเทียน แห่เทียนจาํนาํพรรษา    
โครงการจุดเทียนชยัถวายพระพรทั4งวนัพอ่และวนัแม่   

10.2.3.3 โครงการเพลงในสวน   
โครงการประกวดโฟลค์ซอง 
โครงการพี*เตือนนอ้งลดปัญหาการเสื*อมศีลธรรมและยาเสพติด    
โครงการประกวดดาวเดือน    
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที0 10  

ตัวบ่งชีF รายละเอยีด 

คะแนน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
สกอ. 

(คะแนนเตม็ 
3.00) 

สมศ. 
(คะแนนเตม็ 

3.00) 
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 
2 -  

10.2 ผลที*เกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) มีความรู้ เจตนคติที*ดี ตลอดจน
เกิด   พฤติกรรมตามคุณลกัษณะที*
พึงประสงคท์ั4ง 3 ดา้น 

3 -  

เฉลี0ย 2.5   
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สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพฒันา 

 
จากการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินผลตนเอง รวมทั4 งการวิเคราะห์จุดแข็ง / 

จุดอ่อน และแนวทางพฒันาปรับปรุงของคณะวิทยาการจดัการ ตามตวับ่งชี4 ในแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ ในหวัขอ้นี4 เป็นการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ      และ
แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั4 งสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อน เพื*อคุณภาพ
การศึกษาที*ดียิ*งขึ4น   การจดัการแผนการพฒันา และการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานระยะสั4 น  
ระยะยาวในอนาคต  ดงันี4  
 
ตารางสรุปการประเมินตามองคป์ระกอบและตวับ่งชี4  

ตวับ่งชีFที0 เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ 

ผลการดาํเนินงาน คะแนน 

1.1 ระดบั 5 ระดบั 7 3 

1.2 85 % 97.98 3 

คะแนนเฉลี*ย  3.00 
2.1 ระดบั 5 ระดบั 6 2 

2.2 ระดบั 5 ระดบั 7 3 

2.3 ระดบั 4 ระดบั 4 2 

2.4 -10%  -  + 10% ร้อยละ 92 1 

2.5 ป.เอก >20% และ ป.ตรี < 5% 
 

ป.เอก 20.00  
ป.ตรี   3.33  

2 

2.6 ศ + รศ. + ผศ. ≥  40% ร้อยละ 23.34 1 

2.7 ระดบั 4 ระดบั 4 3 

2.8 3 ขอ้ 3 ขอ้ 2 

2.9 80 % ร้อยละ 76.69 2 

2.10 75 % ร้อยละ 58.80 1 

2.11 3.5 3.72 3 

2.12 0.016 ร้อยละ 0 0 

คะแนนเฉลี0ย  1.58 
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ตวับ่งชีFที0 เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ 

ผลการดาํเนินงาน คะแนน 

3.1 ระดบั 7 ระดบั 8 3 

3.2 ระดบั 4 ระดบั 4 3 

คะแนนเฉลี*ย  2.50 
4.1 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 6 ขอ้ 3 

4.2 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 4  ขอ้ 2 

4.3 5,000  บาท 28,021.80 บาท 3 

4.4 5  % 1.8% 1 

คะแนนเฉลี*ย  2.50 
5.1 ระดบั 5 ระดบั 7 3 

5.2 25 % 66.66 % 3 

5.3 35  % ร้อยละ 
60.00 

3 

5.4 85 % 79.95% 2 

5.5 ≥ 2 แหล่ง 2 แหล่ง 1 

คะแนนเฉลี*ย  1.50 

6.1 ระดบั 3 ระดบั 4 3 

คะแนนเฉลี*ย  3.00 
7.1 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 5 ขอ้ 3 

7.2 ระดบั 3 ระดบั 3 2 

7.3 ระดบั 2 ระดบั  2 1 

7.4 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก ระดบั 5 3 

7.5 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 2 ขอ้แรก ระดบั 2 2 

7.6 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก ระดบั 4 2 

7.7 0.5 % 0 0 

7.8 มีการดาํเนินการ 4 ขอ้แรก ระดบั 4 2 

7.9 มีการดาํเนินการ 7 ขอ้แรก ระดบั 8 3 

คะแนนเฉลี*ย  2.00 
8.1 มีการดาํเนินการ 4 ขอ้ ระดบั 7 3 
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ตวับ่งชีFที0 เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ 

ผลการดาํเนินงาน คะแนน 

8.2 มีการดาํเนินการ 4 ขอ้แรก 4 ขอ้ 3 

คะแนนเฉลี*ย  2.00 

9.1 มีการดาํเนินการ 5 ขอ้แรก ระดบั 7 3 

9.2 มีการดาํเนินการ 5 ขอ้แรก ระดบั 4 2 

9.3 มีการดาํเนินการ 4 ขอ้แรก ระดบั 4 3 

คะแนนเฉลี*ย  2.67 

10.1 มีการดาํเนินงาน 3 ขอ้ 4 ขอ้ 2 

10.2 มีกิจกรรม 1 ดา้น 3 ดา้น 3 

คะแนนเฉลี*ย  2.50 

คะแนนเฉลี0ยรวม  2.36 
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ตารางสรุปการประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชีFของ 

สกอ.  

  
 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 
เป้าหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์สกอ.) 
มาตรฐานที0 1 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.9 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 76.69 2 

    ตวับ่งชี4 ที* 2.10 ร้อยละ 75  ร้อยละ 58.80 1 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.11 3.5 3.72 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.12 ร้อยละ 0.016 ร้อยละ 0 0 

เฉลี0ยคะแนน 
มาตรฐานที0 1 

  1.5 

มาตรฐานที0 2 ก 
    ตวับ่งชี4 ที* 1.1 

ระดบั 5 ระดบั 7 3 

    ตวับ่งชี4 ที* 1.2 85 % 97.98 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.7 ระดบั 4 ระดบั 4 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 7.1 มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
ระดบั 5 3 

    ตวับ่งชี4 ที* 7.2 ระดบั 3 ระดบั 3 2 
    ตวับ่งชี4 ที* 7.4 มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 
ระดบั 5 3 

    ตวับ่งชี4 ที* 7.5    มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 2 ขอ้แรก 

ระดบั 2 2 

    ตวับ่งชี4 ที* 7.6 มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2 

    ตวับ่งชี4 ที* 7.7 0.5 % 0 0 
    ตวับ่งชี4 ที* 7.8 มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้แรก 
ระดบั 4 2 

    ตวับ่งชี4 ที* 7.9 มีการดาํเนินการ 
7 ขอ้แรก 

ระดบั 8 3 

    ตวับ่งชี4 ที* 8.1 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

ระดบั 7 3 
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 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เป้าหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์สกอ.) 

    ตวับ่งชี4 ที* 8.2 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

4 ขอ้ 3 

    ตวับ่งชี4 ที* 9.1 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 7 3   

    ตวับ่งชี4 ที* 9.2 มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2 

    ตวับ่งชี4 ที* 9.3 มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ระดบั 4 3 

เฉลี0ยคะแนน 
มาตรฐานที0 2 ก 

  2.50 

มาตรฐานที0 2 ข 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.1 

ระดบั 5 ระดบั 6 2 

    ตวับ่งชี4 ที* 2.2 ระดบั 5 ระดบั 7 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.3 ระดบั 4 ระดบั 4 2 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.4 -10%  - 

+ 10% 
ร้อยละ 92.00 1 

    ตวับ่งชี4 ที* 2.5 ป.เอก 
>20% 

และป.ตรี < 5% 

ป.เอก 0.00 
ป.ตรี   3.33 

2 

    ตวับ่งชี4 ที* 2.6 ศ + รศ. + ผศ. ≥  40% ร้อยละ 23.33 1 
    ตวับ่งชี4 ที* 2.8 3 ขอ้ 3 ขอ้ 2 
    ตวับ่งชี4 ที* 3.1 ระดบั 7 ระดบั 8 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 3.2 ระดบั 4 ระดบั 4 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 4.1 มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
6 ขอ้ 3 

    ตวับ่งชี4 ที* 4.3 5,000  บาท 28,021.80  บาท 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 4.4 5  % 1.8%1 1 
    ตวับ่งชี4 ที* 5.1 ระดบั 5 ระดบั 7 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 5.2 25 % 66.66 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 5.3 35  % ร้อยละ 60.00 3 
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 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เป้าหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์สกอ.) 

    ตวับ่งชี4 ที* 5.4 85 % 79.95 2 
    ตวับ่งชี4 ที* 5.5 ≥ 2 แหล่ง 2 แหล่ง 1 

    ตวับ่งชี4 ที* 6.1 ระดบั 3 ระดบั 4 3 

เฉลี0ยคะแนน 
มาตรฐานที0 2 ข 

 
 
 
 

 2.28 

มาตรฐานที0 3 
    ตวับ่งชี4 ที* 4.2 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

3 ขอ้ 3 

    ตวับ่งชี4 ที* 7.3     ระดบั 2 ระดบั  2 1 

เฉลี0ยคะแนน 
มาตรฐานที0 3 

  2.00 

เฉลี0ยคะแนนรวม 
ทุกตัวบ่งชีFของ 
ทุกมาตรฐาน 

  2.07 
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ตารางสรุปผลการประเมนิ จุดแขง็ จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพฒันา เป้าหมาย แผนการ

พฒันา  คณะวทิยาการจัดการ จําแนกตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

มาตรฐานที0 1  มาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพบณัฑิต 

1.5 อ า จ า ร ย์ ใ น ค ณ ะ ฯ ยัง
ไม่ไดเ้ขียนเอกสารตาํรา
เ พื* อ ข อ ตํา แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า ร ม า ก นั ก  
เนื* องจากเป็นอาจารย์
ใหม่ อายุงานยงัไม่ครบ 
5 ปี  ย ังไม่สามารถขอ
ผลงานได ้
 
 

 

1 ปี ค ณ ะ ฯ  มี น โ ย บ า ย
สนับสนุนให้อาจารย์
ทุกคนขอผลงานทาง
วชิาการ 

มาตรฐานที0 2 ก  มาตรฐาน 
ดา้นการบริหารจดัการ 
การอุดมศึกษา 

2.5 คณะวิทยาการจดัการได้
ดํา เนินการครบทุกตัว
บ่ ง ชี4 แ ล ะ ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานระดับ 7 โดย
ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่ง ชี4
ของ ก า รปฏิ บัติ ง า นที*
กาํหนด คิดเป็นร้อยละ 
94.30   

1 ปี ควรมีการดําเนินการ
ตามแผนให้ครบถ้วน
ทุกกิจกรรมตามที*ได้
กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น
แผนปฏิบติัการของแต่
ละโปรแกรมวิชา อัน
จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ง า น
ประกันคุณภาพของ
คณะบรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

      :   ก   มาตรฐานดา้น 
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

2.50 คณะวิทยาการจดัการได้
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจาํปีทุก
ปีการศึกษา และดาํเนิน
โครงการโดยมอบหมาย
ให้แต่ละโปรแกรมวิชา
เป็นผูด้าํเนินการร่วมกบั
คณะหรือตามโครงการ
ของแต่ละโปรแกรมวชิา 

1 ปี คณะฯ จะมุ่งเน้นการ
จัด ส ร รง บ ป ระ ม า ณ
ประจาํปีทุกปีการศึกษา 
และดาํเนินโครงการ 

มาตรฐานที0 2 ข  มาตรฐาน 
ดา้นการบริหารจดัการ 
การอุดมศึกษา 
      :  ข   มาตรฐานดา้น 
พนัธกิจของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

2.28 คณะวิทยาการจัดการ
สนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมมาก
ยิ*งขึ4 นไปทุก ๆ ปี อย่าง
ต่อเนื*อง 

1 ปี แผนระยะสั4 นจดัอยู่ใน
กิจกรรมและโครงการ
แต่ละปีและแผนระยะ
ยาวจัดอยู่ในแผนของ
มหาวิทยาลยัและแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการและ
โปรแกรมวชิาต่าง ๆ 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

มาตรฐานที0 3  มาตรฐาน 
ดา้นการสร้างและพฒันา 
สังคมฐานความรู้ และสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 

2.00 -  คณะวิทยาการจดัการ 
มีระบบบริหารจดัการที*
เ น้ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผล ประหยัด 
คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ 

-  ทํางานตามแผนงาน
และแผนปฏิบัติการที*
ว า ง ไ ว้   มุ่ ง ที* จ ะ เ ป็ น
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

1 ปี คณะวิทยาการจัดการ 
ควรพฒันาโดยเปิดโลก
กวา้งใหแ้ก่อาจารยแ์ละ
บุคลากร เพื*อกระตุ้น
ให้เกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
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ตารางสรุปการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  เฉพาะตัวบ่งชีFของ สกอ. 

ประเภทสถาบันเน้นผลติบัณฑิตและพฒันาสังคม 

 
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
1. ด้านนักศึกษาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
   

ตวับ่งชี4 ที* 2.2 ระดบั 5 ระดบั 7 3 

ตวับ่งชี4 ที* 2.3 ระดบั 4 ระดบั 4 2 

ตวับ่งชี4 ที* 2.4 -10%  - + 10% ร้อยละ 92.00 1 

ตวับ่งชี4 ที* 2.9 ร้อยละ 80  ร้อยละ 76.69 2 

ตวับ่งชี4 ที* 2.10 ร้อยละ 75  ร้อยละ 58.80 1 

ตวับ่งชี4 ที* 2.11 3.5 3.72 3 

ตวับ่งชี4 ที* 2.12 ร้อยละ 0.016 ร้อยละ 0.00 0 

ตวับ่งชี4 ที* 3.1 ระดบั 7 ระดบั 8 3 
ตวับ่งชี4 ที* 3.2 ระดบั 4 ระดบั 4 3 
ตวับ่งชี4 ที* 5.1 ระดบั 5 ระดบั 7 3 

ตวับ่งชี4 ที* 5.2 25 % 66.66 3 

ตวับ่งชี4 ที* 5.3 35  % ร้อยละ 60.00 3 

ตวับ่งชี4 ที* 5.4 85 % 79.95 2 

ตวับ่งชี4 ที* 5.5 ≥ 2 แหล่ง 2 แหล่ง 1 

ตวับ่งชี4 ที* 7.6 มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

ระดบั 4 2 

ตวับ่งชี4 ที* 9.2 มีการดาํเนินการ 5 ขอ้แรก ระดบั 4 2 

เฉลี0ยคะแนนด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  2.13 

2. ด้านกระบวนการภายใน    
ตวับ่งชี4 ที* 1.1 ระดบั 5 ระดบั 7 3 

ตวับ่งชี4 ที* 1.2 85 % 97.98 3 

ตวับ่งชี4 ที* 2.1 ระดบั 5 ระดบั 6 2 

ตวับ่งชี4 ที* 6.1 ระดบั 3 ระดบั 4 3 
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มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งชี4 ที* 7.1 มีการดาํเนินการ อยา่งนอ้ย
3 ขอ้ 

ระดบั 5 3 

ตวับ่งชี4 ที* 7.2 ระดบั 3 ระดบั 3 2 

ตวับ่งชี4 ที* 7.8 มีการดาํเนินการ 4 ขอ้แรก ระดบั 4 2 

ตวับ่งชี4 ที* 7.9 มีการดาํเนินการ 7 ขอ้แรก ระดบั 8 3 

ตวับ่งชี4 ที* 9.1 มีการดาํเนินการ 5 ขอ้แรก ระดบั 7 3   

ตวับ่งชี4 ที* 9.3 มีการดาํเนินการ 5 ขอ้แรก ระดบั 4 3 

เฉลี0ยคะแนนด้าน
กระบวนการภายใน 

  2.70 

3. ด้านการเงิน    
ตวับ่งชี4 ที* 4.3 5,000  บาท 28,021.80 บาท 3 

ตวับ่งชี4 ที* 8.1 มีการดาํเนินการ 4 ขอ้ ระดบั 7 3 

ตวับ่งชี4 ที* 8.2 มีการดาํเนินการ 4 ขอ้แรก 4 ขอ้ 3 

เฉลี0ยคะแนนด้านการเงิน   3.00 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้

และนวตักรรม 
   

ตวับ่งชี4 ที* 2.5 ป.เอก >20% 

และป.ตรี < 5% 

ป.เอก 20.00 
ป.ตรี   3.33 

2 

ตวับ่งชี4 ที* 2.6 ศ + รศ. + ผศ. ≥  40% ร้อยละ 23.34 1 

ตวับ่งชี4 ที* 2.7 ระดบั 4 ระดบั 4 3 

ตวับ่งชี4 ที* 2.8 3 ขอ้ 3 ขอ้ 2 

ตวับ่งชี4 ที* 4.1 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 

6  ขอ้ 3 

ตวับ่งชี4 ที* 4.2 มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 

4 ขอ้ 

4 ขอ้ 3 

ตวับ่งชี4 ที* 4.4 5  % 1.8 1 

ตวับ่งชี4 ที* 7.3 
 
 

ระดบั 2 ระดบั  2 1 

ตวับ่งชี4 ที* 7.4 มีการดาํเนินการ  

อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

ระดบั5 3 
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มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งชี4 ที* 7.5 0.5 % ระดบั 2 2 
ตวับ่งชี4 ที* 7.7 0.5 % 0 0 

เฉลี0ยคะแนนด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวตักรรม 

  1.91 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 223 
 

สรุปผลการประเมนิ จุดแขง็ จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพฒันา เป้าหมาย และแผนการ

พฒันา 

 
คณะวทิยาการจดัการ สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพฒันา  รวมทั4ง

กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานระยะสั4 น ระยะยาวในอนาคต  และกาํหนดแผนการพฒันาคณะ
วิทยาการจดัการในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย จาํแนกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และ 
จาํแนกตามแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดงันี4  

 
ตารางสรุปผลการประเมิน  จุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางปรับปรุงพัฒนา  เป้าหมาย และแผนการ

พฒันาโปรแกรมวชิาจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที0 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค ์ 
และแผนการดาํเนินการ 

3.00 คณะวิทยาการจดัการได้
ดํา เนินการครบทุกตัว
บ่ ง ชี4 แ ล ะ ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานระดับ 7 โดย
ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่ง ชี4
ของ ก า รปฏิ บัติ ง า นที*
กาํหนด คิดเป็นร้อยละ 
94.30   

ค ณ ะ
วิทยา-การ
จัดการจะ
ดํ า เ นิ น -
ก า ร ใ ห้
ครบทุกตวั
บ่ ง ชี4 แ ล ะ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ใหดี้ยิ*งขึ4น 

ควรมีการดาํเนินการตาม
แ ผ น ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก
กิจกรรมตามที*ได้กาํหนด
ไวใ้นแผนปฏิบติัการของ
แต่ละโปรแกรมวิชา อัน
จะส่งผลให้งานประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุ
เป้าหมาย 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที0 2  การ
เรียน 
การสอน     

1.58 อ า จ า ร ย์ ใ น ค ณ ะ ฯ ยัง
ไม่ไดเ้ขียนเอกสารตาํรา
เ พื* อ ข อ ตํา แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า ร ม า ก นั ก  
เนื* องจากเป็นอาจารย์
ใหม่ อายุงานยงัไม่ครบ 
5 ปี  ย ังไม่สามารถขอ
ผลงานได ้

1 ปี ค ณ ะ ฯ  มี น โ ย บ า ย
สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนขอผลงานทางวชิาการ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0  3  
กิจกรรม 
การพฒันานกัศึกษา 

3.00 คณะฯและโปรแกรม
วชิาฯ มีการจดัทาํ
แนวทางส่งเสริมการจดั
กิจกรรมที*สอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ของ
สถาบนัและ
คุณลกัษณะบณัฑิตที*
พึงประสงคต์ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา  มีการ
ส่งเสริมใหส้ถาบนัและ
องคก์ารนกัศึกษาจดั
กิจกรรมนกัศึกษา  
กิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์และรักษา
สิ*งแวดลอ้ม  กิจกรรม
นนัทนาการ  กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

1 ปี คณะฯและโปรแกรมวชิา
ฯ มีการส่งเสริมให ้จดั
กิจกรรมนกัศึกษา  
กิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์และรักษา
สิ*งแวดลอ้ม  กิจกรรม
นนัทนาการ  กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ใหม้ากขึ4น 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที0 4 การวจิยั 2.50 คณะวิทยาการจดัการมี
แ ห ล่ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการและวิชาชีพที*
ไ ด้ รั บ ก า รย อ ม รั บ ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ เพียง 1 แห่ง
และเป็นการดาํเนินการ
ร่วม  และมีอาจารย์ได้
เข้าไปเป็นกรรมการใน
ลั ก ษ ณ ะ นี4 ข อ ง
มหาวทิยาลยั 

5 ปี พัฒนาแหล่งให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที*
ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ระดบัชาติ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0  5  ก า ร
บริการวชิาการแก่สังคม 

2.60 คณะวิทยาการจัดการ
สนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการให้บริการแก่
สังคม โดยจดัโครงการ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ อันจะนําไปสู่
ก า ร แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
เพื* อให้สนองตอบต่อ
ความตอ้งการของสังคม 
และชุมชนต่อไปทุก ๆ 
ปี อยา่งต่อเนื*อง 

1 ปี คณะวทิยาการจดัการ ควร
สร้างแหล่งใก้บริการทาง
วิชาการและสร้างศูนย์
พ ัฒนาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เพื*อให้ เ กิดการ
ยอมรับในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ โดยให้อาจารย์
ของคณะวิทยาการจดัการ 
มี ส่ ว น ร่ ว ม  เ พื* อ ใ ห้
คาํปรึกษาและให้บริการ
ทางวิชาการในหลักสูตร
ต่า ง  ๆ  ที* เ กี* ย วข้อง  กับ
ความต้องการของสังคม
ชุ ม ช น  แ ล ะ จั ด ทํ า
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร เ พื* อ
เผยแพร่ความรู้และทกัษะ
วิชาชีพแก่สังคม ชุมชน 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

และท้องถิ*นต่อไป แผน
ระยะสั4นจดัอยูใ่นกิจกรรม
และโครงการแต่ละปีและ
แผนระยะยาวจัดอยู่ใน
แผนของมหาวทิยาลยัและ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
วิ ท ย า ก า ร จัด ก า ร แ ล ะ
โปรแกรมวชิาต่าง ๆ  

องค์ประกอบที0 6  การทาํนุ 
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

3.00 ค ณ ะ ฯ มี ก า ร กํา หน ด
นโยบายที*ชดัเจน ปฏิบติั
ได้ และมีแผนงานรอง 
รับชดัเจน มีการกาํหนด
กิจกรรมและโครงการที*
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์  ส อ ด 
คล้อง กับแผนงานและ
ดํา เ นิน กิจกรรมอย่า ง
ต่อเนื*อง มีการบูรณาการ
งานด้านการทาํนุบํารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ
ภารกิจด้านอื*นๆ เช่น 
ดา้นการสอน และมีการ
ส่งเสริมด้านศิลปวฒัน 
ธรรมในระดบัชาติ  

1 ปี ค ณ ะ ฯ จ ะ นํ า ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ผ ล ก า ร
วิ เคราะห์  มาปรับ ปรุง
แล ะพัฒนาระบ บ แล ะ
กลไกในการทํานุบํา รุง
ศิลป วฒันธรรมให้มีประ 
สิทธิภาพดียิ*งขึ4น 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประ กอบที0  7   กา ร
บริหารและการจดัการ 

2.00 คณะวิทยาการจดัการ มี
ระบบบริหารจัดการที*
เ น้ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผล ประหยัด 
คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  ทํางาน
ต า ม แ ผ น ง า น แ ล ะ
แผนปฏิบติัการที*วางไว ้  
มุ่งที*จะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีระบบการ
จัดการความรู้ และมุ่ง
พัฒนาค ณา จา รย์แล ะ
บุคลากรสายสนับสนุน
ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พ ท า ง
วิชาการ  มีทกัษะในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ มี
วฒันธรรมการเรียนรู้ 

1 ปี คณะวทิยาการจดัการ ควร
พฒันาโดยเปิดโลกกวา้ง
ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากร 

องค์ประกอบที0 8  การเงิน
และงบประมาณ 

3.00 คณะวิทยาการจดัการได้
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจาํปีทุก
ปีการศึกษา และดาํเนิน
โครงการโดยมอบหมาย
ให้แต่ละโปรแกรมวิชา
เป็นผูด้าํเนินการร่วมกบั
คณะหรือตามโครงการ
ของแต่ละโปรแกรมวชิา 

1 ปี ค ณ ะ ฯ  จ ะ มุ่ ง เ น้ น ก า ร
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจําปีทุกปีการศึกษา 
และดําเนินโครงการให้
ครบทุกโครงการ โดยให้
ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ ล ะ
โครงการร่วมรับผิดชอบ
ในการดาํเนินการวางแผน
งบประมาณดว้ย 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องค์ประกอบที0 9  ระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กัน
คุณภาพ 

2.67 คณะวทิยาการจดัการมี 

- มีระบบการพฒันาและ
ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายใน 

-  มีการกาํหนดนโยบาย
และให้ความสําคญัเรื*อง
การประกนัคุณภาพจาก
คณ ะ ก รรม ก า รระ ดับ
นโยบายและผู ้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย
ฯ   ภายใต้การมีส่วน
ร่วมจากภาคีทั4 งภายใน
และภายนอก 

-  มีการดาํเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพที*
ครบถว้น 

- มี ระบ บ สา รสนเท ศ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพฒันา 

สร้างนวตักรรมาตรฐาน
เพื*อการประกนัคุณภาพ
ที*ดีขึ4น 

- สร้างระบบเครือข่าย
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอยา่งต่อเนื*อง 

1 ปี คณะวิทยาการจัดการมี
การดาํเนินการตามระบบ
แล ะ ก ล ไ ก ก า รป ระ กัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ดาํเนินงาน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 229 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 

ประเมิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน  

แนวทางปรับปรุง 

พฒันา 

เป้าหมาย 

ระยะสัFน/ 

ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0  1 0  
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล 
“สถานศึกษา 3 ดี” 

2.5 คณะวิทยาการจดัการมี
จุ ด เ ด่ น ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตย โดยการ
จดักิจกรรมที*เน้นการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา
แ ล ะ ใ ช้ห ลัก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ที*ตั4งตามหลกัประหยดั
สุดประโยชน์สูงสุด 

1 ปี ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการ
ต่อต้านยาเสพติด การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตยและการ
จั ด ก า ร ต า ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงให้มาก
ยิ*งขึ4น 
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รายการหลกัฐานแสดง 

 

องค์ประกอบที0 1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ 

หมายเลข                                               หลกัฐานแสดง 

1.1.1(1) เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.1(2) รายงานการประชุม เรื*องการทบทวนวสิัยทศัน์ของคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.1(3) แผนยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.2(1) เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.2(2) แผนปฏิบติัการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี  2552 
1.1.2(3) แผนปฏิบติัการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี  2553 
1.1.2(4) แผนยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) 
1.1.2(5) คาํสั*งคณะวิทยาการจดัการ ที* 8/2553  เรื*อง แต่งตั4งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นยุทธศาสตร์ 

ดา้นพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดา้นบริการวิชาการและจุดเนน้ (School of Business คณะ
วทิยาการจดัการ  

1.1.2(6) คาํสั*งคณะวิทยาการจดัการ ที*  43/2553  เรื*อง แต่งตั4งคณะกรรมการจดัทาํ SAR และรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวทิยาการจดัการ ประจาํปีการศึกษา 2552 

1.1.2(7) คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา 
1.1.3(1) แผนปฏิบติัราชการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี 2552  
1.1.3.(2) แผนปฏิบติัราชการคณะวทิยาการจดัการประจาํปี 2553  
1.1.3.(3) คาํสั*งคณะวทิยาการจดัการ เรื*องมอบหมายงานในความรับผดิชอบประจาํตาํแหน่ง  
1.1.4(1) คาํขอเงินงบประมาณประจาํปี  2552 – 2553  ของคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.4(2) รายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณของแต่ละโปรแกรมวชิา  
1.1.5(1) รายงานการประชุมของคณะวทิยาการจดัการ 
1.1.5(2) คาํสั*งคณะวทิยาการจดัการ เรื*องมอบหมายงานในความรับผดิชอบประจาํตาํแหน่ง  
1.1.5(3) แผนยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) 
1.1.5(4) บนัทึกขอ้ความ เรื*อง ขอส่งรายงานการปฏิบติัราชการ 
1.1.5(5) บนัทึกขอ้ความ เรื*อง ขอส่งขอ้มูลรายงานการประเมินตนเองตามตวับ่งชี4  
1.2(1) รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการประจาํปี 2552 
1.2(2) ตารางสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการฯ 
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องค์ประกอบที0 2  การเรียนการสอน 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

2.1.1.1 
2.1.1.2 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื* องเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื*องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.2.4 
2.1.2.5 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552)  

2.1.3.1   หนงัสือเชิญวทิยากรและคาํสั*งตั4งคณะกรรมจดัทาํ มคอ.2 
2.1.4.1 ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 2551-2552 
2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.5.4 
2.1.5.5 

เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สภาวชิาชีพบญัชี) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง) 

2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.5.4 
2.1.5.5 

เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สกอ.รับรอง) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บช.บ. (สภาวชิาชีพบญัชี) 
เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง) 

2.1.5.6 เอกสารการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง) 
2.2.1.1 คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2552 
2.2.2.1 แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 
2.2.2.2 รายงานรายวชิาสัมมนา 
2.2.2.3 รายงานรายวชิาการวางแผนและเขียนโครงการ 
2.2.2.4 สมุดฝึกงานนกัศึกษา 
2.2.2.5 คู่มือนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการปีการศึกษา 2552 
2.2.3.1 
2.2.3.2 

แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552   
สมุดยมือุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  LCD 
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2.2.4.1 
2.2.4.2 

โครงการจดัสัมมนา ประกอบการเรียนรายวชิาสัมมนา  
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาสาขาวชิาการบญัชี 

2.2.5.1 แนวการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552   
2.2.6.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  
2.2.7.1 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5) 
2.3.1.1   
2.3.1.2 
2.3.1.3 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) หนา้  164-165 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2552)  หนา้ ภาคผนวก 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หนา้ 59 - 73 

2.3.2.1   เอกสารการเสนอโครงการพฒันาในส่วนของงบลงทุน (งานพฒันา)  
คณะวทิยาการจดัการ 

2.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนอกสถานที*  ณ  ศูนยอ์บรมเยาวชนผาสุกวนิช    
2.3.3.2 โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั4น 
2.3.3.3 โครงการอบรมภาษาองักฤษ 
2.3.3.4 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ หัวขอ้ “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผูป้ระกาศข่าวมือ

อาชีพ 
2.3.3.5 โครงการผลิตรายการวทิยแุละโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั 
2.3.4.1 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ 
2.3.4.2 แบบประเมินโครงการฝึกอบรม CPD ที*มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากรในการ

ใหบ้ริการวชิาการแก่ผูท้าํบญัชี 
2.3.4.3 แบบประเมินกลยทุธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค ์
2.4.1.1 
2.4.1.2 
2.4.1.3 

เอกสารค่า FTES ของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
รายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการปี 2552 

2.5.1.1  
2.5.1.2 

รายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการปี 2552 
ตารางแสดงรายนามอาจารยที์*กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

2.6.1.1 รายงานประจาํปีคณะวทิยาการจดัการปี 2552  
2.7.1.1 
2.7.1.2 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ พ.ศ. 2548 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
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2.7.2.1 
 

2.7.2.2 

บนัทึกขอ้ความเรื*องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์ (ร่าง) ขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาบรรณ
บุคลากร 
คู่มือปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

2.7.3.1 
2.7.3.2 
2.7.3.3 
2.7.3.4 

บทบาทหนา้ที*ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ  ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
บทบาทหนา้ที*ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551  
คาํสั*งแต่งตั4งอาจารยพ์ี*เลี4ยง 
รายงานผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2.7.4.1 
2.7.4.2 
2.7.4.3 
2.7.4.4 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที*ของผูบ้ริหาร  
การประเมินผลการสอนของอาจารย ์ 
การประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการคณะวทิยาการจดัการ  

2.8.1.1 
 

2.8.1.2 

แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ/คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2552  
คาํสั*งอบรมการทาํวจิยัในชั4นเรียน 

2.8.2.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2552  
2.8.3.1 
2.8.3.2 
2.8.3.3 

งบประมาณ 2552 มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยัเพื*อ 
ประกาศทุนวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
ประกาศทุนวจิยั แหล่งทุนภายนอกอื*นๆ 

2.8.4.1 คาํสั*งอบรมการทาํวจิยัในชั4นเรียน 
2.9.2.1 รายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม  ปีการศึกษา 2551 
2.10.1.1 รายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม  ปีการศึกษา 2551 
2.11.3.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและความต้อง การในการพัฒนาคุณภาพที*มีต่อบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
 

 

 

 

องค์ประกอบที0 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
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3.1.1.1 รายงานการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั4นปีที* 1 
3.1.2.1 ภาพหอ้งสมุด   
3.1.2.2 ภาพหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   
3.1.2.3 ภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
3.1.2.4 ภาพหอ้งปฏิบติัการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  
3.1.2.5 ภาพหอ้งปฏิบติัการโฆษณา  
3.1.2.6 ภาพหอ้งปฏิบติัการบญัชี  
 3.1.2.7 ภาพหอ้งปฏิบติัการการเงินและการธนาคาร   
3.1.3.1 ภาพหอพกันกัศึกษา  
3.1.3.2 ภาพสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั  
3.1.3.3 สภาพหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ  
3.1.3.4 สถานที*ออกกาํลงักาย  
3.1.3.5 บริการอนามยั   
3.1.3.6 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
3.1.4.1 คาํสั*งแต่งตั4งอาจารยที์*ปรึกษา 
3.1.4.2 เอกสารโฮมรูม  
3.1.5.1 วารสารเฟื* องฟ้า  หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั และหนา้เวบ็ไซตข์องคณะ 
3.1.5.2 หนา้เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
3.1.5.3 หนา้เวบ็ไซตข์องคณะฯ 
3.1.5.4 บอร์ดข่าวสารโปรแกรมวชิาฯ 
3.1.6.1 การจดัแข่งขนัการประกวดการเขียนแผนธุรกิจสาํหรับนกัศึกษาชั4นปีที*  4  (โปรแกรม

วชิาการจดัการทั*วไป)  
3.1.6.2 การจดัอบรมภาษาองักฤษธุรกิจเพื*อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและทาํงาน สาํหรับ

นกัศึกษาปีที* 4 (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.1.6.3 โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวชิาการตลาด)  
3.1.6.4 โครงการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  
3.1.6.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริษทัปทุมธานี จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.6 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัแสงโสม จาํกดั (มหาชน) (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.7 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)  () 
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3.1.6.8 โครงการ ศึกษาดูงาน บริษทับุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.9 โครงการศึกษาดูงานบริษทัแฮนด ์แอนด ์ฮาร์ด จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.10 โครงการสัมมนาวชิาการเรื*องงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 35 (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.1.6.11 โครงการสัมมนาวชิาการเรื*องการวางระบบบญัชีและการควบคุมภายใน (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.1.6.12 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการบริหารงานสาํนกังานสาํหรับนกั

บญัชีเบื4องตน้ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.13 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี “My GL” (โปรแกรมวชิา

บญัชี)  
3.1.6.14 โครงการนิทรรศการกา้วทนัโลกสู่การบญัชี (โปรแกรมวิชาบญัชี)  
3.1.6.15 โครงการอบรมการนาํเสนอขอ้มูลทางการบญัชีดว้ยโปรแกรมดา้น Multimedia 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.16 โครงการเขียนแผนธุรกิจขนาดยอ่ม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.17 โครงการอบรมภาษาองักฤษธุรกิจ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.18 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องแนวทางการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานที* 32 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.19 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.1.6.20 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.1.6.21 โครงการประมวลผลความรู้ก่อนจบ (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.1.6.22 โครงการแลกเปลี*ยนความรู้ในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวชิา

บญัชี) 
3.1.6.23 โครงการพี*ติวนอ้งการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.24 โครงการฝึกอบรมทางวชิาการ “การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Auto Flight” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.25 โครงการอบรมทางวชิาการ “การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Quick Books 2009” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
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3.1.6.26 โครงการฝึกอบรมทางวชิาการ “การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 
“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.1.6.27 โครงการสัมมนาทางวชิาการโครงการรู้เท่าทนัธุรกิจจากการจดัดูงบดุลเคลื*อนไหว / 
การตรวจสอบบญัชีดว้ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.1.6.28 โครงการสัมมนาทางวชิาการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงินรูปแบบ
ใหม่ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.1.6.29 โครงการอบรมชี4แจงหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.30 โครงการอบรมเรื*องการสอบบญัชีดว้ยระบบสารสนเทศ  (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.1.6.31 โครงการการพฒันาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.32 โครงการออกแบบฐานขอ้มูลเพื*อใชใ้นงานธุรกิจ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.33 โครงการสร้างสื*อการนาํเสนอขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.34 โครงการจดัสัมมนาความรู้ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.35 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.36 โครงการอบรมการอบรมการพฒันาสื*อการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม Authorware 

(โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.37 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.1.6.38 โครงการ “เทคโนโลยกีารสื*อสารกบังานนิเทศศาสตร์” (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.1.6.39 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ หวัขอ้ บุคลิกภาพดีสู่ความสาํเร็จใน

อาชีพ และหวัขอ้ การถ่ายภาพเพื*อประยกุตใ์ชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ (โปรแกรมวชิา
นิเทศศาสตร์)  

3.1.6.40 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ (5) หวัขอ้ การเป็น MC มืออาชีพ (โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.41 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ (6) หวัขอ้ เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ   (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.42 โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์บริษทั AIS (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
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3.1.6.43 โครงการการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื*อสร้างสรรคง์านนิเทศศาสตร์ 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   

3.1.6.44 โครงการพฒันาทกัษะการโนม้นา้วใจเพื*อการประชาสัมพนัธ์ แบ่งฝันปันนอ้งครั4 งที* 3 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.45 โครงการการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์   ภาคปกติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.1.6.46 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   
3.1.6.47 โครงการผลิตรายการวทิยแุละโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั  (โปรแกรมวชิานิเทศ

ศาสตร์)  
3.1.6.48 โครงการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานสื*อมวลชนสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ (โปรแกรมวชิา

นิเทศศาสตร์)    
3.1.6.49 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์” 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)    
3.1.6.50 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ ภาคปกติ หวัขอ้ -“ Pr Competency ในยคุ

เศรษฐกิจสร้างสรรค“์ หวัขอ้-“เทคนิคการประชาสัมพนัธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หวัขอ้-“กลยทุธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค”์ หวัขอ้-
“กลยทุธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤตและหวัขอ้ -“การเสริมสร้าง
จริยธรรมการสื*อสารและจรรยาบรรณวชิาชีพประชาสัมพนัธ์ในยคุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์  (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   

3.1.6.51 โครงการจดัอบรมภาษาองักฤษสาํหรับโลจิสติกส์เพื*อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
วชิาเอก  (โปรแกรมโลจิสติกส์) 

3.1.6.52 โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์ ณ โรงถ่ายภาพยนตร์ตาํนานสมเด็จพระนเรศวร 
(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.53 โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ (การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์) ณ ช่อง 7 และ ช่อง  9 (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.1.6.54 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวขอ้ การบริหารงานวิทยุโทรทศัน์ (โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์  

3.1.6.55 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  
3.1.6.56 โครงการปฐมนิเทศ คณะวทิยาการจดัการ (คณะฯ)  
3.1.6.57 โครงการประกวด ดีเจ จูเนียร์ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
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3.1.7.1 รายงานการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั4ง 5 เรื*อง  ปี 52 
3.1.8.1 วาระการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ  ครั4 งที* 1/2553 วนัที* 8 กุมภาพนัธ์ 2553 
3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรม  
3.2.2.1 การจดัแข่งขนัการประกวดการเขียนแผนธุรกิจสาํหรับนกัศึกษาชั4นปีที*  4  (โปรแกรม

วชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.2 การจดัอบรมภาษาองักฤษธุรกิจเพื*อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและทาํงาน สาํหรับ

นกัศึกษาปีที* 4 (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.3 
3.2.2.4 

โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวชิาการตลาด)  
โครงการทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  

3.2.2.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริษทัปทุมธานี จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.6 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัแสงโสม จาํกดั (มหาชน) (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.7 โครงการศึกษาดูงาน บริษทัไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.8 โครงการศึกษาดูงาน บริษทับุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.9 โครงการศึกษาดูงานบริษทัแฮนด ์แอนด ์ฮาร์ด จาํกดั (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.10 โครงการสัมมนาวชิาการเรื*องงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 35 (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.2.2.11 โครงการสัมมนาวชิาการเรื*องการวางระบบบญัชีและการควบคุมภายใน (โปรแกรม

วชิาบญัชี)  
3.2.2.12 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการบริหารงานสาํนกังานสาํหรับนกั

บญัชีเบื4องตน้ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.13 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี “My GL” (โปรแกรมวชิา

บญัชี)  
3.2.2.14 โครงการนิทรรศการกา้วทนัโลกสู่การบญัชี (โปรแกรมวิชาบญัชี)  
3.2.2.15 โครงการอบรมการนาํเสนอขอ้มูลทางการบญัชีดว้ยโปรแกรมดา้น Multimedia 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.16 โครงการเขียนแผนธุรกิจขนาดยอ่ม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.17 โครงการอบรมภาษาองักฤษธุรกิจ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.18 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องแนวทางการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานที* 32 

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
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3.2.2.19 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.2.2.20 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*องการพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี (โปรแกรม
วชิาบญัชี)  

3.2.2.21 โครงการประมวลผลความรู้ก่อนจบ (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.22 โครงการแลกเปลี*ยนความรู้ในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวชิา

บญัชี) 
3.2.2.23 โครงการพี*ติวนอ้งการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.24 โครงการฝึกอบรมทางวชิาการ “การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Auto Flight” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.25 โครงการอบรมทางวชิาการ “การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Quick Books 2009” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.26 โครงการฝึกอบรมทางวชิาการ “การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีและการเงิน 

“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.27 โครงการสัมมนาทางวชิาการโครงการรู้เท่าทนัธุรกิจจากการจดัดูงบดุลเคลื*อนไหว / 

การตรวจสอบบญัชีดว้ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.28 โครงการสัมมนาทางวชิาการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงินรูปแบบ

ใหม่ (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.29 โครงการอบรมชี4แจงหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.30 โครงการอบรมเรื*องการสอบบญัชีดว้ยระบบสารสนเทศ  (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.31 โครงการการพฒันาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.32 โครงการออกแบบฐานขอ้มูลเพื*อใชใ้นงานธุรกิจ (โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.33 โครงการสร้างสื*อการนาํเสนอขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.34 โครงการจดัสัมมนาความรู้ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
3.2.2.35 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
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3.2.2.36 โครงการอบรมการอบรมการพฒันาสื*อการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม Authorware 
(โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

3.2.2.37 โครงการอบรมการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที*เกิดจากฮาร์ดแวร์ (โปรแกรมวชิา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

3.2.2.38 โครงการ “เทคโนโลยกีารสื*อสารกบังานนิเทศศาสตร์” (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.39 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ หวัขอ้ บุคลิกภาพดีสู่ความสาํเร็จใน

อาชีพ และหวัขอ้ การถ่ายภาพเพื*อประยกุตใ์ชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ (โปรแกรมวชิา
นิเทศศาสตร์)  

3.2.2.40 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ (5) หวัขอ้ การเป็น MC มืออาชีพ (โปรแกรม
วชิานิเทศศาสตร์)  

3.2.2.41 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ (6) หวัขอ้ เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ   (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  

3.2.2.42 โครงการศึกษาดูงานดา้นนิเทศศาสตร์บริษทั AIS (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.43 โครงการการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื*อสร้างสรรคง์านนิเทศศาสตร์ 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   
3.2.2.44 โครงการพฒันาทกัษะการโนม้นา้วใจเพื*อการประชาสัมพนัธ์ แบ่งฝันปันนอ้งครั4 งที* 3 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.45 โครงการการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์   ภาคปกติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.46 โครงการเทคนิคการสื*อสารอยา่งนกันิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   
3.2.2.47 โครงการผลิตรายการวทิยแุละโทรทศัน์จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั  (โปรแกรมวชิานิเทศ

ศาสตร์)  
3.2.2.48 โครงการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานสื*อมวลชนสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ (โปรแกรมวชิา

นิเทศศาสตร์)    
3.2.2.49 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์” 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)    
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3.2.2.50 โครงการสัมมนาดา้นการประชาสัมพนัธ์ ภาคปกติ หวัขอ้ -“ Pr Competency ในยคุ
เศรษฐกิจสร้างสรรค“์ หวัขอ้-“เทคนิคการประชาสัมพนัธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หวัขอ้-“กลยทุธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค”์ หวัขอ้-
“กลยทุธ์การเขียนแผนประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤตและหวัขอ้ -“การเสริมสร้าง
จริยธรรมการสื*อสารและจรรยาบรรณวชิาชีพประชาสัมพนัธ์ในยคุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์  (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)   

3.2.2.51 โครงการจดัอบรมภาษาองักฤษสาํหรับโลจิสติกส์เพื*อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
วชิาเอก  (โปรแกรมโลจิสติกส์) 

3.2.2.52 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสื* อสารนันทนาการและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
(โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.2.2.53 โครงการจดักิจกรรมของคณะดา้นกีฬา (คณะฯ)  
3.2.2.54 โครงการกีฬาสัมพนัธ์ ไทย-จีน ครั4 งที* 4  (คณะฯ)  
3.2.2.55 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ  (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.56 โครงการใหน้กัศึกษาปลูกสวนหยอ่ม  (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.57 โครงการการตลาดเพื*อสังคม  (โปรแกรมวชิาการตลาด)   
3.2.2.58 โครงการห้องสมุดนี4พี*ใหน้อ้ง   ปี 3 ณ โรงเรียนวดัโฆษิตาราม  

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.59 โครงการหอ้งสมุดนี4พี*ใหน้อ้ง ปี 3  ณ โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อค(โปรแกรมวชิาบญัชี)  

3.2.2.60 โครงการทอดผา้ป่าสามคัคี เพื*อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์และเด็กกาํพร้า วดัพระบาท
นํ4าพุ (โปรแกรมวชิาบญัชี)    

3.2.2.61 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.62 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวชิาบญัชี)   
3.2.2.63 โครงการบญัชีสัมพนัธ์เพื*อฟื4 นฟูศิลปวฒันธรรมและสิ*งแวดลอ้ม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.64 โครงการปันนํ4าใจสู่นอ้งชาวดอย (คณะฯ)  
3.2.2.65 โครงการพฒันาทกัษะการโนม้นา้วใจเพื*อการประชาสัมพนัธ์ แบ่งฝันปันนอ้งครั4 งที* 3 

(โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.66 โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชน (เวทีชาวบา้น)  (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)                                                           
3.2.2.67 โครงการวทิยชุุมชนเพื*อพฒันาทอ้งถิ*น (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)                                                                    
3.2.2.68 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* และนนัทนาการ (โปรแกรมวชิาการตลาด)                                                               
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3.2.2.69 โครงการกิจกรรมHRM สัมพนัธ์ปี 53 (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  
3.2.2.70 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสื* อสารนันทนาการและสืบสานวัฒนธรรมไทย  

(โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.71 โครงการกิจกรรม Max RealPlayer (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)                                             
3.2.2.72 โครงการประกวดโฟลค์ซองเฉลิมพระเกียรติ (ครั4 งที* 3) (คณะฯ)  
3.2.2.73 โครงการเพลงในสวน ตอน รักพอ่รักเพลงของพอ่ (คณะฯ)    
3.2.2.74 โครงการรณรงคก์ารแต่งกายนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ (คณะฯ)  
3.2.2.75 โครงการสานสัมพนัธ์นอ้งใหม่ (โปรแกรมวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
3.2.2.76 โครงการจดัอบรมใหน้กัศึกษานั*งสมาธิ (โปรแกรมวชิาการจดัการทั*วไป)  
3.2.2.77 โครงการผูใ้ห้ย่อมเป็นที*รักการตกับาตรร่วมกนัทุกวนัพฤหสับดี  (โปรแกรมวิชาการ

จดัการทั*วไป)  
3.2.2.78 โครงการอบรมคุณธรรม (โปรแกรมวชิาทรัพยากรมนุษย)์  
3.2.2.79 โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวฒันธรรม (โปรแกรมวชิาบญัชี)  
3.2.2.80 โครงการวทิยาการจดัการร่วมลอยกระทงตามประทีป (คณะฯ)   
3.2.2.81 โครงการประเพณีแห่เทียน จาํนาํพรรษา (คณะฯ)    
3.2.2.82 โครงการสานสายใย ดวงใจแม่ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์)  
3.2.2.83 โครงการค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ  (โปรแกรมวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ)     
3.2.3.1 แบบประเมินผลโครงการฯ 
3.2.3.2 แบบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื*อพฒันานักศึกษาอย่าง

ต่อเนื*อง 
 
องค์ประกอบที0 4  การวจัิย 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

4.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ 
4.1.1.2 หนา้ที*และความรับผดิชอบของผูบ้ริหารคณะวทิยาการจดัการ 
4.1.2.1 หนา้ Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวทิยาลยั http://npru.ac.th 
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ  2552 
4.1.4.1 คาํสั*งอบรมวจิยั 
4.1.4.2 คาํรับรองปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 25525 
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4.1.5.1 รายงานประจาํปี 2552 และ หนา้เวบ็ไซตค์ณะ http://msc.npru.ac.th 
4.1.6.1 เอกสารเกี*ยวกบัการจดัตั4งหน่วยวจิยัระหวา่งคณะฯ จากมหาวทิยาลยั   
4.2.1.1 คาํสั*งผูดู้แลเวบ็ไซตค์ณะ 
4.2..2.1 เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
4.2.2.2 เอกสารเกี*ยวกบัการจดัตั4งหน่วยวจิยัระหวา่งคณะฯจากมหาวทิยาลยัฯ 
4.2.3.1 เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาการจดัการ 
4.2.3.2 วารสารราชภฏัตะวนัตก 
4.2.3.3 หนงัสือเทิดพระเกียรติOฯ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
4.3.1.1 ประกาศทุนสนบัสนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอก 
4.3.1.2 รายงานประจาํปี 2552 

4.3.1.3.1 ประกาศทุนสนบัสนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยั 
4.3.1.3.2 รายงานประจาํปี 2552 
4.3.2.3.1 ประกาศทุนสนบัสนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอก 
4.3.2.3.2 รายงานประจาํปี 2552 
4.3.3.3.1 ประกาศทุนสนบัสนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอก 

4.3.3.3.2 รายงานประจาํปี 2552 
4.3.4.3.1 ประกาศทุนสนบัสนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอก 
4.3.4.3.2 รายงานประจาํปี 2552 
4.4.1.1. หนงัสือ The business Review, Cambridge*Vol.14*Num.1*December*2009 
4.4.1.2. รายงานประจาํปี 2552 

4.4.1.1.1 หนงัสือ The business Review, Cambridge*Vol.14*Num.1*December*2009 
4.4.1.1.2 รายงานประจาํปี 2552 

 

องค์ประกอบที0 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

5.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการปี 2552 
5.1.1.2 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 
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5.1.2.1 โครงการตน้กลา้อาชีพ  
คาํสั*ง ที* 1204/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการตน้กล้าอาชีพ หลักสูตร “การผูเ้ป็น
ประการใหม่” 
คาํสั*ง ที* 1480/2552 แต่งตั4งวทยากรโครงการตน้กล้าอาชีพ หลักสูตร “การผูเ้ป็น
ประการใหม่” 
คาํสั*ง ที* 25/2552  แต่งตั4งคณะกรรมการโครงการตน้กลา้อาชีพ 
คาํสั*ง ที* 1715/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ รอบที* 3 หลกัสูตร “การผู ้
เป็นประการใหม่” 
คาํสั*ง ที* 2021/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ รอบที* 5 หลกัสูตร “การผู ้
เป็นประการใหม่” 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร ที* ศธ 0554/1822 โครงการตน้กลา้อาชีพ 

5.1.2.2 คาํสั*งแต่งตั4งกรรมการ 
คาํสั*งแต่งตั4งกรรมการ 

5.1.2.3 หนงัสือคาํสั*งอนุกรรมาธิการวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละโทรคมนาคมวฒิุสภา 
5.1.2.4 หนงัสือคาํสั*งที*ปรึกษาประธานกรรมธิการทหารสภาผูแ้ทนราษฎร 
5.1.2.5 คาํสั*งแต่งตั4งศูนยบ์ริการความรู้ดา้นการเงินและบญัชีแก่ชุมชน 
5.1.2.6 วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ที*กรมสรรพากร 
5.1.2.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั4นพื4นฐาน โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา   
5.1.3.1 ประกาศระเบียบการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมของมหาวทิยาลยั 
5.1.3.2 โครงการอบรมการเก็บชั*วโมงของ CPD   
5.1.4.1 แบบประเมิน 
5.1.5.1 แบบประเมินความตอ้งการการจดัอบรม CPD 
5.1.5.2 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจวดัสวย 5 ส   
5.1.6.1 โครงการตน้กลา้อาชีพ แนวการเรียนรู้วิชาองคก์ารและการจดัการ  วิชาหลกัการตลาด  

วชิาการจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
5.1.6.2 

 
งานวิจยั “แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในการจดัการตลาดนํ4าวดันํ4าลาํพญา  อ.บางเลน จงัหวดันครปฐม”  

5.1.6.3 งานวิจัย “แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารในเขตอาํเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม” 
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5.1.6.4 งานวิจัย “การออกแบบสารสนเทศเพื*อการจัดการองค์ความรู้องค์พระปฐมเจดีย ์
จงัหวดันครปฐม” 

5.1.6.5 งานวจิยั “แนวทางการพฒันาตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที*ยววิถีชีวิตลุ่มนํ4 าอยา่ง
ย ั*งยนื อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” 

5.16.6 งานวิจยั “การศึกษาปัจจยัที*ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ปจาํหน่ายใน
ประเทศญี*ปุ่น” 

5.1.7.1 แบบสรุปการประเมินผลการจดัอบรมโครงการ 
5.1.1.1.1 แนวการเรียนรู้วชิาองคก์ารและการจดัการ 
5.1.1.1.2 แนวการเรียนรู้วชิาการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
5.1.1.1.3 แนวการเรียนรู้วชิาวชิาการพฒันาศกัยภาพชุมชน 
5.1.1.1.4 แนวการเรียนรู้วชิารู้วชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบญัชี 
5.1.1.2.1 โครงการเสียงตามสายกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาล ตาํบลบางหลวง” 

นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนวชิาการพฒันาศกัยภาพชุมชน  
5.1.1.2.2 โครงการอบรมการบริการที*เหนือชั4น”  นาํมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาการพฒันา

ศกัยภาพชุมชน 
5.1.1.2.3 

 
โครงการรู้เท่าทนัธุรกิจจากการจัดดูงบดุลเคลื*อนไหว / การตรวจสอบบัญชีด้วย 
โปรแกรม Express” 

5.1.1.2.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงินรูปแบบใหม่ 
5.1.1.3.1 ผลงานวิจยัเรื* อง “แนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร อาํเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม”   
5.1.1.3.2 เค้าโครงวิจัย เ รื* อง “การการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับ

มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
5.1.1.3.3 ผลงานวิจยัเรื*อง “แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียของตลาดนํ4าวดัลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม” 
5.1.1.4.1 แนวการเรียนรู้รายวชิาการพฒันาศกัยภาพชุมชน 
5.1.1.4.2 แนวการเรียนรู้วชิาการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
5.1.1.4.3 แนวการเรียนรู้วชิาองคก์ารและการจดัการ 
5.1.1.5.1 โครงการเสียงตามสายกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาล ตาํบลบางหลวง” 

นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนวชิาการพฒันาศกัยภาพชุมชน  
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5.1.1.5.2 
 

โครงการอบรมการบริการที*เหนือชั4น”  นาํมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาการพฒันา
ศกัยภาพชุมชน 

5.1.1.5.3 โครงการรู้เท่าทนัธุรกิจจากการจัดดูงบดุลเคลื*อนไหว / การตรวจสอบบัญชีด้วย 
โปรแกรม Express” 

5.1.1.5.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงินรูปแบบใหม่ 
5.1.1.5.5 

 
ผลงานวิจยัเรื* อง “แนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร อาํเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม”   

5.1.1.5.6 
 

เค้าโครงวิจัย เ รื* อง “การการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับ
มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 

5.1.1.5.7 
 

ผลงานวิจยัเรื*อง “แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของตลาดนํ4าวดัลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม” 

5.1.2.1.1 ยทุธศาสตร์คณะวทิยาการจดัการ 
5.1.2.2.1 โครงการตรวจประเมินศูนยพ์ฒันาสังคม  
5.1.2.2.2 เป็นวทิยากรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ  โครงการบริการวชิาการ “การบริการที*เหนือชั4น”  
5.1.2.2.3 จดัโครงการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนชนบท โรงเรียนวดัโฆษิตาราม  
5.1.2.2.4 จดัโครงการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนชนบท โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อค  
5.1.2.2.5 หนงัสือเชิญเป็นกรรมการตดัสินนางนพมาศ  
5.1.2.2.6 หนงัสือเชิญเป็นที*ปรึกษา  
5.1.2.3.1 โครงการ “เสียงตามสายกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตาํบลบางหลวง  
5.1.2.3.2 โครงการวิจยั “แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของตลาดนํ4 า

วดัลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม” 
5.1.2.4.1 หวัขอ้วจิยั “แนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม”  
5.1.2.4.2 หวัขอ้วิจยั “แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของตลาดนํ4 าวดั

ลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม”   
5.1.2.5.1 หนงัสือประกาศแจง้ผลการพิจารณาการจดัสรรทุนอุนหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยั

ราชภฎันครปฐม ครั4 งที* 4  ปีงบประมาณ 2553 
5.2.3.1 หนังสือเชิญเป็นผู ้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา 
5.2.3.2 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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5.2.3.3 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจอมบึง 
5.2.3.4 หนงัสือเชิญเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
5.2.3.5 คาํสั*งแต่งตั4งอาจารยที์*ปรึกษาของผูรั้บการบ่มเพาะ 
5.2.3.6 คาํสั*งแต่งตั4งวทิยากรโครงการตน้กลา้อาชีพ 
5.2.3.7 หนังสือแต่งตั4 งคณะทาํงานจดัทาํแผนปฎิบติัการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนน

จงัหวดันครปฐม 
5.2.3.8 รายชื*ออาจารยที์*เป็นกรรมการ สสส. 
5.2.3.9 โครงการหอ้งสมุด/โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชนบท  

5.2.3.10 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ
สื*อสารและโทรคมนาคม วฒิุสภา 

5.2.3.11 รายงานผลการปฎิบติัราชการคาํรับรองการปฎิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2552 (12 เดือน) 

5.3.3.1 โครงการเพิ*มศกัยภาพผูว้า่งงานเพื*อสร้างมูลค่าเพิ*มทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 9 
กิจกรรม   

5.3.3.2 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 12 กิจกรรม 
5.3.3.3 โครงการการตลาดเพื*อสังคม  
5.3.3.4 โครงการความร่วมมือกบับริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั 
5.3.3.5 โครงการราชภฏัแฟร์ 
5.3.3.6 โครงการจดัการความรู้เรื*อง วธีิการพฒันาศกัยภาพผูผ้า่นการบาํบดัยาเสพติด 
5.3.3.7 โครงการสัมมนาประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพฒันาศกัภาพ

คนเร่รอนเพื*อป้องกนัการถูกล่อลวง 
5.3.3.8 โครงการวิจัย ABC-PUS/MAG เรื* อง การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การ

บริหารส่วนตาํบลลาํพญา 
5.3.3.9 โครงการอ.ดร. สุชาดา 

5.3.3.10 โครงการผศ.ดร. เกศินี 
5.3.3.11 โครงการเสียงตามสายกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตาํบลบางหลวง 
5.3.3.12 โครงการการบริการที*เหนือชั4น ณ เทศบาลตาํบลบางหลวง 
5.3.3.13 โครงการการบริการที*เหนือชั4น ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อพลบั 
5.3.3.14 โครงการการบริการที*เหนือชั4น ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกลองนกระทุง 
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5.3.3.15 คาํสั*งที* 1715/2552 แต่งตั4งวทิยากร และคาํสั*งที* 2021/2552 แต่งตั4งวทิยากร  
(โครงการตน้กลา้อาชีพ) 

5.3.3.16 โครงการพฒันาโรงเรียนชุมชนชนบท 
-  โรงเรียนวดัโฆษิตาราม 

5.3.3.17 โครงการพฒันาโรงเรียนชุมชนชนบท 
-  โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อค 

5.4.3.1 สรุปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื*อสังคม 
5.4.3.2 สรุปผลการประเมินโครงการความร่วมมือกบับริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั 
5.4.3.3 สรุปผลการประเมินโครงการการราชภฏัแฟร์ 
5.4.3.4 สรุปผลการประเมินโครงการจดัการความรู้เรื* อง วิธีการพฒันาศกัยภาพผูผ้่านการ

บาํบดัยาเสพติด 
5.4.3.5 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาประเมินผลและพฒันาโครงการแนวทางการ

ฟื4 นฟูและพฒันาศกัภาพคนเร่รอนเพื*อป้องกนัการถูกล่อลวง 
5.4.3.6 สรุปผลการประเมินโครงการวิจัย ABC-PUS/MAG เรื* อง การศึกษาการจัดระบบ

สารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํพญา 
5.5.1.1 สถาบนัผูจ้ดัอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื*องทางวชิาชีพของผูท้าํบญัชี 
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

องค์ประกอบที0 6  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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6.1.1.1 แผนยทุธศาสตร์คณะฯ 
6.1.1.2. ปฏิทินกิจกรรมของคณะวทิยาการจดัการ 
6.1.1.3. รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2552 
6.1.2.1 1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รัก” ตกับาตรทุกวนัพุธ ประจาํภาค

เรียนที* 1/2552  (ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 13) 
2) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รัก” ตกับาตรทุกวนัพุธ ประจาํภาค

เรียนที* 2/2552 (ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 13) 
3) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื*อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที* 2/2552 (ครั4 งที*1ถึงครั4 งที* 13) 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ” 
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5) โครงการปฏิบติัธรรมและจุดเทียนชยัถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิติOพระบรมราชินีนาถ 

6) โครงการวดัสวยดว้ยใจใส 
7) โครงการจุดเทียนชยัถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
8) โครงการงานเลี4ยงอาํลามหาวทิยาลยั (Good Bye U.2009) 
9) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที* 
10)โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ 
11) โครงการวดัสวยดว้ย 5 ส. 
12) โครงการทอดผา้ป่าสามคัคี เพื*อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์และเด็กกาํพร้า 
13) โครงการจดัค่ายกิจกรรมบญัชีสัมพนัธ์ เพื*อฟื4 นฟูศิลปวฒันธรรมและสิ*งแวดลอ้ม 
14) โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลกครั4 งที* 3 
15) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“คุณธรรมนาํความรู้” ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 3 
16) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวติ” 
17) โครงการภารกิจจิตใจงาม 
18) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที* 
19) โครงการธรรมะเพื*อพฒันาบุคลิกภาพ 
20) โครงการค่ายคุณธรรม 
21) โครงการค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ 
22) โครงการอบรมคุณธรรม 
23) โครงการพฒันาบุคลิกภาพน.ศ.ใหม่ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และการกีฬา 
24) โครงการปัจฉิมนิเทศน.ศ.สื*อสารนนัทนาการและสืบสานวฒันธรรมไทย 
25) แฟ้มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปรายการ โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

6.1.3.1 1) โครงการปัจฉิมนิเทศน.ศ.สื*อสารนนัทนาการและสืบสานวฒันธรรมไทย 
2) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“คุณธรรมนาํความรู้” ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 3 
3) ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพนัธ์ ปี 53 (17 กุมภาพนัธ์ 2553) 
4) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวติ” 
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5) โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาใหม่ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและการกีฬา 
6.1.3.2.1 แนวการจดัการเรียนรู้วชิาจริยธรรมทางธุรกิจ  
6.1.3.2.2 แนวการจดัการเรียนรู้วชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
6.1.4.1 โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลก ครั4 งที* 4 V-STAR 
6.1.1.1 1) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รัก” ตกับาตรทุกวนัพุธ ประจาํภาค

เรียนที* 1/2552  (ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 13) 
2) โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้ห้ยอ่มเป็นที*รัก” ตกับาตรทุกวนัพุธ ประจาํภาค

เรียนที* 2/2552 (ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 13) 
3) โครงการปฏิบติัสมาธิเพื*อพฒันาศกัยภาพประจาํภาคเรียนที* 2/2552 (ครั4 งที*1ถึงครั4 งที* 13) 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ” 
5) โครงการปฏิบติัธรรมและจุดเทียนชยัถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้สิริกิติOพระบรมราชินีนาถ 
6) โครงการวดัสวยดว้ยใจใส 
7) โครงการจุดเทียนชยัถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
8) โครงการงานเลี4ยงอาํลามหาวทิยาลยั (Good Bye U.2009) 
9) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที* 
10)โครงการพฒันาวดั พฒันาใจ 
11) โครงการวดัสวยดว้ย 5 ส. 
12) โครงการทอดผา้ป่าสามคัคี เพื*อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์และเด็กกาํพร้า 
13) โครงการจดัค่ายกิจกรรมบญัชีสัมพนัธ์ เพื*อฟื4 นฟูศิลปวฒันธรรมและสิ*งแวดลอ้ม 
14) โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลกครั4 งที* 3 
15) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“คุณธรรมนาํความรู้” ครั4 งที* 1 ถึง ครั4 งที* 3 
16) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวติ” 
17) โครงการภารกิจจิตใจงาม 
18) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที* 
19) โครงการธรรมะเพื*อพฒันาบุคลิกภาพ 
20) โครงการค่ายคุณธรรม 
21) โครงการค่ายศีลธรรมสู่ความสาํเร็จ 
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22) โครงการอบรมคุณธรรม 
23) โครงการพฒันาบุคลิกภาพน.ศ.ใหม่ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และการกีฬา 
24) โครงการปัจฉิมนิเทศน.ศ.สื*อสารนนัทนาการและสืบสานวฒันธรรมไทย 
25) แฟ้มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปรายการ โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 
26) โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทั*วไป เรื*อง 

“จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวติ” 
27) โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาใหม่ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและการกีฬา) 
28) ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพนัธ์ ปี 53 (17 กุมภาพนัธ์ 2553)  

6.1.1.2 รายงานจาํนวนนกัศึกษาทั4งหมด ภาคการศึกษา 1/2552 จาํแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดบั
การศึกษา และเพศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

องค์ประกอบที0 7 การบริหารและการจัดการ 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

7.1.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.1.2 แผนยทุธศาสตร์คณะ 
7.1.1.3 รายชื*อคณะกรรมการบริหารคณะในคู่มือนกัศึกษาปี 52 หนา้ 18 
7.1.2.1 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจาํคณะ 
7.1.3.1 ตารางที* 7.1   การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1.4.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ คณะวทิยาการจดัการ  
7.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ 
7.1.4.3 ผลการประเมินผลงานของคณบดี 
7.1.5.1 บนัทึกขออนุญาตสอนชดเชย    บนัทึกใหอ้าจารยผ์ูอื้*นสอนแทน 
7.1.5.2 รายงานประจาํปี 2552 
7.2.1.1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสรรหาผูบ้ริหาร 
7.2.1.2 รายชื*อผูบ้ริหารคณะในรายงานประจาํปี หนา้ 34 
7.2.1.3 รายชื*อคณะกรรมการบริหารคณะในรายงานประจาํปี หนา้  36 
7.2.1.4 รายชื*อคณะกรรมการประจาํคณะ ในรายงานประจาํปี หนา้ 35 
7.2.2.1 คาํสั*งที* 2240/2551  แต่งตั4งผูรั้กษาราชการแทนคณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
7.2.3.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ คณะวทิยาการจดัการ  
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7.3.1.1  บนัทึกขออนุมติัจดัโครงการการจดัการความรู้    
คาํสั*งแต่งตั4งวทิยากรอบรมโครงการ “การจดัการความรู้”  

7.3.1.2 คาํสั*งแต่งตั4งวทิยากรอบรมโครงการการจดัการความรู้ 
7.3.1.3 เวบ็ไซตค์ณะ   http://msc.npru.ac.th 
7.3.1.4 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั    http://www.npru.ac.th 
7.3.2.1 โครงการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้/การพฒันาศกัยภาพ (การจดัการความรู้ : 

Knowledge management) 
7.4.1.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี 
7.4.2.1 ประกาศรับสมคัรอาจารย ์
7.4.2.2 หนงัสือการอนุมติัใหอ้าจารยไ์ปประชุม ฝึกอบรม   
7.4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินของนกัศึกษา 
7.4.2.4 แฟ้มสะสมผลงานของอาจารย ์
7.4.3.1 งบประมาณที*จดัสรรใหอ้าจารยแ์ต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื4อวสัดุ 
7.4.3.2 โครงการศึกษาดูงานดา้นการวจิยัและการประกนัคุณภาพการศึกษา  (ม.ขอนแก่น) 

โครงการจดัทาํยุทธศาสตร์ของคณะ  /โครงการวิพากษ์หลกัสูระยะที* 2 ดุสิตธานี 
หวัหิน 

7.4.4.1 หนงัสืออนุมติัใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อ 
7.4.4.2 กรอบภาระงานผูบ้ริหารและคาํสั*งแต่งตั4งรองคณบดี/ผูช่้วยคณบดี 
7.4.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
7.5.1.1 ยทุธศาสตร์และแผนงานพฒันาคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2551 – 2555 
7.5.2.1 หนา้เวบ็ไซต ์  http://msc.npru.ac.th/  
7.5.2.2 รายงานประจาํปี 2552 
7.5.2.3 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการดูและระบบฐานขอ้มูลและจดัทาํรายงานประจาํปี 
7.6.1.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.1.2 เวบ็ไซตh์ttp://msc.npru.ac.th/ 
7.6.1.3 แผน่พบัศูนยข์อ้มูลบ่มเพาะวสิาหกิจ 
7.6.1.4 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
7.6.1.5 รายงานประจาํปี 
7.6.1.6 คู่มือนกัศึกษา 
7.6.1.7 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั http://www.npru.ac.th/ 
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7.6.2.1 วทิยาการปริทศัน์ 

7.6.2.2 สมุดเยี*ยมหนา้เวบ็ไซตค์ณะ http://msc.npru.ac.th/ 
7.6.2.3 ตูรั้บฟังความคิดเห็นหนา้คณะ 
7.6.2.4 หมายเลขโทรศพัท ์0-3426-1068   
7.6.3.1 คาํสั*งแต่งตั4งเจา้หนา้ที*อยูเ่วรประจาํวนั 
7.6.3.2 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจาํคณะ/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะ 
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.8.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะทาํงานควบคุมภายในและบริหารความเสี*ยง  

7.8.2.1,7.8.
3.1,7.8.4.1 

แผนบริหารความเสี*ยง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

7.8.3.2 ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการเบิกจ่ายต่าง ๆ  
7.9.1.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.2.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.3.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.4.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.5.1 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.6.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.7.1 ผลการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2551-2552 
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา 

 

องค์ประกอบที0 8 การเงินและงบประมาณ 

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

8.1.1.1 เอกสารคาํขอเงินนอกงบประมาณของคณะวทิยาการจดัการ 
 ปีงบประมาณ 2552 

8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.2.1 ตวัอยา่งคาํขออนุญาตจดัโครงการ 
8.1.2.2 ตวัอยา่งฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ 
8.1.3.1 สมุดตดัยอดงบประมาณ 
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใชจ่้ายงบประมาณ 
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8.1.3.3 รายงานการตดัยอดจากโปรแกรมสาํเร็จรูป Excel 
8.1.4.1  สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.1 สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส 
8.1.5.2 รายงานผลการจดักิจกรรมและงบประมาณ(รายงานประจาํปีงบประมาณ 2552 ) 
8.1.6.1 ตวัอยา่งฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและรับ 
8.1.6.2 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.7.1 รายงานการประชุมการเบิกจ่าย 

8.1.1.3.1 โครงการตน้กลา้อาชีพ จาํนวน 8 หลกัสูตร  
 โครงการห้องสมุดนี4พี*ใหน้อ้งปี 3 โรงเรียนวดัประชาโฆษิตาราม  
โครงการห้องสมุดนี4  พี*ใหน้อ้ง ปี 3 โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อก 
โครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 37     
 แห่งและเทศบาลตาํบล 2 แห่ง 

8.1.2.3.1 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เรื*อง การวางระบบบญัชีและการควบคุมภายใน  
โครงการสัมมนาวชิาการ เรื*อง งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 35 
โครงการสัมมนาวชิาการ เรื*อง แนวทางการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานที* 32 โครงการ
สัมมนาวชิาการ เรื*อง การพฒันาและการออกแบบระบบบญัชี โครงการฝึกอบรม
ทางวชิาการ เรื*อง รู้เท่าทนัธุรกิจจากการจดัดูงบดุลเคลื*อนไหว/การตรวจสอบบญัชี
ดว้ยโปรแกรม Express  
โครงการฝึกอบรมทางวชิาการ เรื*อง เตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํงบการเงิน
รูปแบบใหม่  
จดัทาํมาตรฐานศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเที*ยว  
โครงการสัมมนา เรื*อง โครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 37 แห่งและเทศบาลตาํบล 2 แห่ง  

8.1.3.3.1 รายชื*อโครงการต่าง ๆ ดงันี4  

ลาํดับที0 วนัเดือนปี ชื0อโครงการ 

1 
 

2 
3 
4 

5 มิ.ย. 2552 
 
11-12 มิ.ย. 2552 
12-13 มิ.ย. 2552 
17 มิ.ย. 2552 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาศกัยภาพ โดย 
สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม” 
โครงการธรรมเพื*อพฒันาบุคลิกภาพ 
โครงการ “บญัชีสัมพนัธ์ร่วมมือกนัอนุรักษป่์าชายเลน” 
โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาใหม่ ส่งเสริมจริยธรรม
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5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
 
 

11 
 

 
17 มิ.ย. 2552 
24 มิ.ย. 2552 
28-30 มิ.ย. 2552 
 
20 ก.ค. 2552 
23 ก.ค. 2552 
10 ส.ค. 2552 
 
 
4 ก.ย. 2552 
 

คุณธรรมและการกีฬา 
บายศรีสู่ขวญั สานสัมพนัธ์นอ้งพี* 
โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมจริยธรรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่
ความสาํเร็จ” 
โครงการนกับญัชียคุใหม่แบ่งปันนํ4าใจสู่นอ้ง 
โครงการนกับญัชีร่วมใจสายใยใหน้อ้ง 
โครงการปฏิบติัธรรมและจุดเทียนชยั ถวายพระพร
เทิดพระเกียรติ 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตติO
พระบรมราชินีนาถ 
โครงการอบรมคุณธรรม 
 

12 
 

13 
14 
15 
16 
17 

 

2 ก.ย. 2552 
 
14-15 ต.ค. 2552 
2 พ.ย. 2552 
9-10 พ.ย. 2552 
3 ธ.ค. 2552 
16 มี.ค. 2553 
 

โครงการ 9 โปรแกรมร่วมใจบริจาคทานนํ4าใจสู่สังคมเทิดไท้
องคร์าชินี 
โครงการห้องสมุดนี4 ...พี*ใหน้อ้ง ปี3 วดัโฆษิตาราม  
โครงการจดังานลอยกระทง ปี 2552 
โครงการห้องสมุดนี4 ...พี*ใหน้อ้ง ปี3 โรงเรียนบา้นลาํปิล็อก 
โครงการเพลงในสวน “รักพอ่ รักเพลงของพอ่” 
โครงการทอดผา้ป่าสามคัคีเพื*อช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์และเด็ก
กาํพร้า 

8.1.5.3.1 เอกสารสรุปการใชง้บประมาณคณะวทิยาการจดัการ 
8.1.5.3.2 ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าประจาํปี 2552 
8.1.5.3.3  ตารางการหาค่า FTES มาตรฐานของคณะ 
8.1.6.3.1 สรุปงบคณะวทิยาการจดัการ ปีงบประมาณ  
8.1.7.3.1 สมุดตดัยอดงบประมาณ   
8.2.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งผูบ้ริหารคณะวทิยาการจดัการ 
8.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจดัการ  
8.2.3.1 ตารางการใชห้อ้งเรียนรวม 
8.2.4.1 แบบฟอร์มการขอใชบ้ริการจากศูนยค์อมพิวเตอร์และฝ่ายอาคารสถานที*  
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หมายเลข หลกัฐานแสดง 

9.1.1.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.1.2 คู่มือประกนัคุณภาพของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.1.3 คาํสั*งใหอ้าจารยอ์บรมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.2.1 ยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.2.2 ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.3.1 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.3.2 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวทิยาการจดัการ 
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2550 
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวทิยาการจดัการปี 2551 
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th   
9.1.6.2 http//:www.msc.ac.th   
9.1.7.1 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.1.7.2 คาํสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัฯ (ประกอบดว้ย

กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ฯ) 
9.2.1.1 คู่มือนกัศึกษาทุกโปรแกรมวชิา 
9.2.2.1 โครงการพฒันาศาลาเฟื* องฟ้ารมณีย/์โครงการเสื4อรุ่นสานสามคัคี 
9.2.2.2 โครงการพฒันาวดัพฒันาใจดว้ย 5 ส. 
9.2.3.1 โครงการอบรมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
9.2.3.2 โครงการจา้งงานนกัศึกษาเพื*อช่วยงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
9.3.1.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
9.3.1.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.2.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2550  
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9.3.2.2 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2551 
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548 
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549 
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551 
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550 
9.3.4.2 ประกาศทุนวจิยัและการจดัตั4งหน่วยวจิยั คณะวทิยาการจดัการ 

องค์ประกอบที0  10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   

หมายเลข หลกัฐานแสดง 

10.1.1.1 ยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการและมหาวทิยาลยั 
10.1.1.2 คาํสั*งใหอ้าจารยเ์ขา้อบรมการจดัการความรู้และประกนัคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
10.1.1.3 คาํสั*งคณะวทิยาการจดัการแต่งตั4งผูรั้บผดิชอบดา้นนโยบาย 3 ดี 
10.1.2.1 โครงการเ ลือกตั4 งนายกสโมสรนัก ศึกษา   การเข้าชมรมและการเลือกตั4 ง

คณะกรรมการชมรม 
10.1.2.2 โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที*รัก 

โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 
10.1.2.3 โครงการกีฬาเฟรชชี*เพื*อตา้นภยัยาเสพติด 
10.1.3.1 คาํสั*งใหอ้าจารยเ์ขา้อบรมการจดัการความรู้และประกนัคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
10.2.3.1 กิจกรรมเลือกตั4งนายกสโมสรนกัศึกษา   

 โครงการอบรมผูน้าํและสร้างนิสัยใหก้บันกัศึกษา 
10.2.3.2 โครงการผูใ้หย้อ่มเป็นที*รัก 

 ภาพถ่ายวนัไหวค้รู 
 โครงการหล่อเทียน แห่เทียนจาํนาํพรรษา    
 โครงการจุดเทียนชยัถวายพระพรทั4งวนัพอ่และวนัแม่   

10.2.3.3 โครงการเพลงในสวน   
 โครงการประกวดโฟลค์ซอง 
 โครงการพี*เตือนนอ้งลดปัญหาการเสื*อมศีลธรรมและยาเสพติด    
 โครงการประกวดดาวเดือน    
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ตัวบ่งชีFที0ต้องรายงานตามระบบประกนัคุณภาพ 
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องค์ประกอบที0  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  

และแผนดําเนินการ 

 
               

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันากลยุทธ์  แผนดาํเนินงาน
และมีการกาํหนดตวับ่งชี4 เพื*อวดัความสําเร็จ
ของการดาํเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ  

สกอ. 

� � � � � � � � � � � � � � � 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี4
ของการปฏิบติังานที*กาํหนด 

สกอ. 
� � � � � � � � � � � � � � � 

องค์ประกอบที0  2  การเรียนการสอน                 
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลกัสูตร  
สกอ. 

� � �             

 2.1.1   ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที*
ไดง้านทาํตรงสาขาที*สาํเร็จการศึกษา  

สมศ. 
� �          �    

 2.1.2   ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทที*ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อจาํนวน
วทิยานิพนธ์ปริญญาโททั4งหมด  

สมศ. 
�  �             

 2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ที* ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ
จํา น ว น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  
ทั4งหมด  

สมศ. 

�  �             

 2.1.4 ร้อยละของหลกัสูตรที*ไดม้าตรฐานต่อ
หลกัสูตรทั4งหมด 

สมศ. 
�  �             

2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  สกอ. � �              
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 2.2.1 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละสิ* ง
สนับสนุนการสอนของอาจารย ์และ
สิ*งสนบัสนุนการเรียนรู้  

สมศ. 

� �              

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที*สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ* ง
บุคคล  องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

สกอ. 
� � �             

2.4 จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ  

สกอ. 
� �              

2.5 สัดส่วนของอาจารยป์ระจาํที*มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่าต่อ
อาจารยป์ระจาํ  

สกอ. 
� �              

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาํที*ดาํรงตาํแหน่ง
อ า จ า ร ย์   ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ 

สกอ. 
� �      �        

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย ์ 

สกอ. 
�       �        

2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํ
ทาํการวจิยัเพื*อพฒันาการเรียนการสอน 

สกอ. 
�           �    

2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที*ได้งาน
ทาํและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

สกอ. 
�           �    

2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที*ได้รับ
เงินเดือนเริ*มตน้เป็นไปตามเกณฑ ์ 

สกอ. 
�           �    

2.11 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ้ า ง  
ผูป้ระกอบการ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต  

สกอ. 
�           �    
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2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที*
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี  ที*ผ่านมา  ที*
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  
สุขภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรม  และด้าน
สิ*งแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ   

สกอ. 

�               

 2.12.1 จาํนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ
ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ที* ไ ด้ รั บ ร า ง ว ัล ใ น
ระ ดับ ช า ติห รือ ร ะ ดับ น า น า ช า ติ
ภายในรอบ 3 ปี  

สมศ. 

�  �             

องค์ประกอบที0  3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา                 
3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า สกอ. � �      �   �     
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที*ครบถ้วน

และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบณัฑิตที*
พึงประสงค ์

สกอ. 
� �      �   �     

 3.2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ที* เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษา  

สมศ. 
� �      �   �     

องค์ประกอบที0  4  การวจัิย                 
4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุน

การผลิตงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 
สกอ. 

�           �    

4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

สกอ. 
�           �    

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

สกอ. 
�           �    
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 4.3.1 เ งิ นส นับ ส นุ นง า นวิ จัย แล ะ ง า น
สร้างสรรค์ของสถาบันต่อจํานวน
อาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 
�           �    

 4.3.2 เ งิ นส นับ ส นุ นง า นวิ จัย แล ะ ง า น
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนัต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 
�           �    

 4.3.3 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที*ไดรั้บทุน
ทํา วิจัย ห รือง า นส ร้า งส รรค์จา ก
ภายในสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจาํ  

สมศ. 

�           �    

 4.3.4 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที*ไดรั้บทุน
ทํา วิจัย ห รือง า นส ร้า งส รรค์จา ก
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ  

สมศ. 

�           �    

4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที*
ตีพิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่   ไ ด้ รั บ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรืออนุสิทธิบตัร  หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ทั4 งในระดับชาติและใน
ระดบันานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

สกอ. 

�           �    

 4.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ที* ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/
ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทั4 ง ใ น
ระดับชาติและระดบันานาชาติ  ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 

�           �    
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องค์ประกอบที0  5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม                 
5.1   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ

แก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบนั 
สกอ. 

� �          �    

 5.1.1 มีการนาํความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนและ
การวจิยั  

สมศ. 

� �          �    

 5.1.2 ระดับความสํา เ ร็จในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพนัธกิจของ
สถาบนั  

สมศ. 
� �          �    

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที*มีส่วนร่วมในการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม  เป็นที*ปรึกษา  
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน 
เป็นกรรมการวิชาการ  กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาํ  

สกอ. 

� � �         �    

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิช า ก า รแ ล ะ วิ ช า ชี พ ที* ต อบ ส นอ ง ค วา ม
ตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารยป์ระจาํ  

สกอ. 

� �          �    

5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ สกอ. � �   �       �    

5.5 จํานวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที*ได้รับการยอมรับในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ (เฉพาะสถาบนัที*เนน้การผลิต
บณัฑิตและพฒันาสังคม)  

สกอ. 

� �   �       �    
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องค์ประกอบที0  6  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

               

6.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรม 

สกอ. 
� �  �            

 6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อ นุ รั ก ษ์  พัฒ น า แ ล ะ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมต่อ
จาํนวนนกัศึกษา  

สมศ. 

� �  �            

องค์ประกอบที0  7  การบริหารและการจัดการ                 
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัให้
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  

สกอ. 
�  � � �   �    �    

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั สกอ. �  � � �   � � � � �    

7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ สกอ. �  � � �   �  � � �    

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล เ พื* อ พัฒน า แ ล ะ ธํา รง รั ก ษ า ไ ว้ใ ห้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สกอ. 
�  � � �   � � � � �    

 7.4.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที*เขา้ร่วม
ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร ทั4 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ  

สมศ. 

�  �             

 7.4.2 ร้อยล ะของบุคล ากรประจําสา ย
สนับสนุนที*ได้รับการพฒันาความรู้ 
และทกัษะในวิชาชีพทั4งในประเทศ
และต่างประเทศ  

สมศ. 

�  � � �   � �   �    

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื*อการบริหาร  
การเรียนการสอน และการวจิยั   

สกอ. 
�  �             
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7.6 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภา ย นอก เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พัฒ น า
สถาบนัอุดมศึกษา 

สกอ. 
�  � � �   �  � � �    

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*ได้รับรางว ัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 

สกอ. 
�           �    

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี* ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

สกอ. 
�  � � �   �  � � �    

7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี4
และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 

สกอ. 
�  � � �   �  � � �    

องค์ประกอบที0  8  การเงินและงบประมาณ                 
8.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ นก า ร จัด ส ร ร   ก า ร

วเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สกอ. 
�  � � �   � � � � �    

 8.1.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื*อ
สังคมต่ออาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 
�           �    

 8.1.2 รายรับของสถาบนัในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบนั
ต่ออาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 
�           �    

 8.1.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที*ใช้
ในการอนุรักษพ์ฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมต่อ
งบดาํเนินการ  

สมศ. 

�   �    �        

 8.1.4 สินทรัพย์ถาวรต่อจาํนวนนักศึกษา 
(เตม็เวลาเทียบเท่า)  

สมศ. 
       �        
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 8.1.5 ค่าใชจ่้ายทั4งหมดต่อจาํนวนนกัศึกษา 
(เตม็เวลาเทียบเท่า)  

สมศ. 
�       �        

 8.1.6 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาํเนินการ  

สมศ. 
�  � � �   � � � � �    

 8.1.7 ง บ ป ร ะ ม า ณ สํ า ห รั บ ก า ร พัฒ น า
ค ณ า จ า ร ย์ทั4 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 
�       �        

 8.1.8 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั4 ง ห ม ด ที* ใ ช้ใ นร ะ บ บ
ห้องสมุด  คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อนกัศึกษา  

สมศ. 
    �           

8.2 มีการใช้ท รัพยาก รภา ยในและภา ยนอก
สถาบนัร่วมกนั  

สกอ. 
�  � � �   �  � � �    

องค์ประกอบที0  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ                 
9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน

ที* เป็นส่วนหนึ* งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

สกอ. 
� � � � �   � � � � �    

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะ
ดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 

สกอ. 
� �   -      �     

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

สกอ. 
� � � � �   � � � � �    

องค์ประกอบที0  10  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

 
               

10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3 D) สกอ. �    �      �     

10.2 ผลที*เกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  มี
ความรู้ เจตนคติที*ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลกัษณะที*พึงประสงคท์ั4ง 3 ดา้น 

สกอ. 
�    �      �     



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 267 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชีFของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีF ที0มา 

เป้าหมาย 

ชนิด 
ตัวบ่งชีF 

ชนิด

เกณฑ์

มาตรฐาน 

มห
าวิ

ทย
าล

ยั 

คณ
ะ /

โป
รแ

กร
ม

วิช
า 

สน
.วิท

ยบ
ริก

าร
 

สน
.ศิล

ปะ
 

สน
.ส่

งเส
ริม

ฯ 

สน
อ. 

สถ
าบ

นัวิ
จยั

 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0   1   ป รั ช ญ า   ป ณิ ธ า น  

วตัถุประสงค์  และแผนดาํเนินการ 
          

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
ตลอดจนมีกระบวนการพฒันา 
กลยุทธ์  แผนดาํเนินงานและมีการ
กาํหนดตัวบ่งชี4 เพื*อวดัความสําเร็จ
ของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ  

สกอ. ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 กระบวน 
การ 

ระดบั 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตวับ่งชี4ของการปฏิบติังานที*กาํหนด 

สกอ. 85 % 85 % 85% ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที0  2  การเรียนการสอน           
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลกัสูตร  
สกอ. ระดบั 5 

 
ระดบั 5 - - ระ 

ดบั  
5 

- - กระบวน 
การ 

ระดบั 

 2.1.1   ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที*ได้งานทาํตรง
สาขาที*สาํเร็จการศึกษา  

สมศ. 75 % 
 

75 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 2.1.2   ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทที*
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวน
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า โ ท
ทั4งหมด  

สมศ. 15 % 15 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 2.1.3 ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที*
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ป ริญญาเอก  
ทั4งหมด  

สมศ. - - - - - - - ผลผลิต ปริมาณ 

 2.1.4 ร้อยละของหลักสูตรที*ได้
ม า ต ร ฐ า น ต่ อ ห ลัก สู ต ร
ทั4งหมด 

สมศ. 90 % 90 % - - 90

% 
- - ผลผลิต ปริมาณ 
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2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที*เน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  

สกอ. ระดบั 5 ระดบั 5 - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 

 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของ
นัก ศึก ษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ* ง
สนับ ส นุน ก า ร สอ น ข อ ง
อาจารย์ และสิ* งสนับสนุน
การเรียนรู้  

สมศ. ≥ 3.5 ≥ 3.5 - - - - - ผลผลิต ระดบั 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที*สนับสนุน
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนซึ* งบุคคล  องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม 

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 4 - - ระ 
ดบั 
4 

- - กระบวน
การ 

ระดบั 

2.4 จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สกอ. -10%  -  
+ 10% 

-10%  - 
+ 10%  

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําที* มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ  

สกอ. ป.เอก  
>20%  

และ  
ป.ตรี < 5% 

ป.เอก  
>20%  

และ  
ป.ตรี < 5% 

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจําที*ด ํารง
ตาํแหน่งอาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ 

สกอ. ศ + รศ. +  
ผศ. ≥  
40% 

ศ + รศ. + 
ผศ. ≥  
40% 

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์ 

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 4 - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 

2.8 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ส นับ ส นุ น ใ ห้
อ า จ า ร ย์ป ร ะ จํา ทํา ก า ร วิ จัย เ พื* อ
พฒันาการเรียนการสอน 

สกอ. 3 ขอ้ 3 ขอ้ - - - - * กระบวน
การ 

ขอ้ 

2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที*
ได้งานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

สกอ. 80 % 80 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที*
ได้รับเ งินเดือนเริ* มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ ์ 

สกอ. 75 % 75 % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 
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2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง  
ผูป้ระกอบการ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต  

สกอ. 3.5 3.5 - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษย์
เก่าที*สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี  ที*
ผ่านมา  ที*ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  
คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ  
ศิล ปะแ ล ะวัฒ นธรร ม  แ ล ะด้า น
สิ* ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ   

สกอ.  0.016 0.016 - - - - - ผลผลิต ปริมาณ 

 2.12.1 จาํนวนวิทยานิพนธ์และ
งานวิชาการของนักศึกษา
ที* ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ น
ร ะ ดับ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี 
(ชิ4นงาน) 

สมศ. 4  ชิ4น 1  ชิ4น - - * - - ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที0   3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต

นักศึกษา 
          

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและ 
ศิษยเ์ก่า 

สกอ. ระดบั 7 ระดบั 7 - - - ระ 
ดบั 
7 

- กระบวน
การ 

ระดบั 

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที*
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลกัษณะของบณัฑิตที*พึงประสงค ์

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 4 - - - ระ 
ดบั 
4 

- กระบวน
การ 

ระดบั 

 3.2.1 ร้อยละของนกัศึกษาที*เขา้
ร่วมกิจกรรม/โครงการ
พฒันานกัศึกษา  

สมศ. ≥  60 % ≥  60 % - - - ≥  
60

% 

- ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที0  4  การวจิัย           
4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

4  ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 

- - - - อยา่ง

นอ้ย
4 ขอ้ 

กระบวน
การ 

ขอ้ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการ 270 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีF ที0มา 

เป้าหมาย 

ชนิด 
ตัวบ่งชีF 

ชนิด

เกณฑ์

มาตรฐาน 

มห
าวิ

ทย
าล

ยั 

คณ
ะ /

โป
รแ

กร
ม

วิช
า 

สน
.วิท

ยบ
ริก

าร
 

สน
.ศิล

ปะ
 

สน
.ส่

งเส
ริม

ฯ 

สน
อ. 

สถ
าบ

นัวิ
จยั

 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จาก
งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

4  ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 

3 ขอ้ 

- - - - อยา่ง

นอ้ย
4 ขอ้ 

กระบวน
การ 

ขอ้ 

4.3 เ งิ น ส นับ ส นุ น ง า น วิ จัย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

สกอ. 20 000 บาท 5 000  บาท - - - - * ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 4.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคข์องสถาบนั
ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 8 000 บาท 2 000 บาท - - - - * ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 4.3.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 12 000 บาท 3 000 บาท - - - - * ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 4.3.3 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ
ที* ได้ รับทุนทํา วิจัยหรือ
งานสร้างสรรคจ์ากภายใน
สถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ  

สมศ. 20% 20% - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 4.3.4 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ
ที* ได้ รับทุนทํา วิจัยหรือ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 20 % 20% - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 

4.4 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่  ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา
หรืออนุ สิทธิบัตร  หรือนําไปใ ช้
ประโยชน์ทั4 งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์
ประจาํ 

สกอ. 5  % 5  % - - * - * ผลผลิต ปริมาณ 
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 4.4.1 ร้อยละของงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคที์*ตีพิมพเ์ผยแพร่ 
แ ล ะ / ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ทั4 งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ   ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 20 % 10 % - - * - * ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที0  5  การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
          

5.1   มีระบบและกลไกในการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบนั 

สกอ. ระดบั 5 ระดบั 5 ระ 
ดบั 
5 

- - - ระ 
ดบั 
5 

กระบวน
การ 

ระดบั 

 5.1.1 มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิ ช า ชี พ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
พฒันาการเรียนการสอน
และการวิจยั  

สมศ. ระดบั 4 ระดบั 3 - - - - - กระบวน
การ 

ระดบั 

 5.1.2 ระดบัความสาํเร็จในการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิชาชีพตามพนัธกิจของ
สถาบนั  

สมศ. ระดบั 4 ระดบั 3 - - - - - ผลผลิต ระดบั 

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที*มีส่วน
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการ
แก่ สังคม  เ ป็นที* ป รึกษา  เ ป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ  
กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ  

สกอ. 25 % 25 % - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที*
ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
สังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ  

สกอ. 35  % 35  % - - - - * ผลผลิต ปริมาณ 
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5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ 

สกอ. 85 % 85 % 85

% 

- - - - ผลผลิต ปริมาณ 

5.5 จ ํา น ว น แ ห ล่ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการและวิชาชีพที*ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (เฉพาะสถาบันที* เน้น
การผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม)  

สกอ. ≥  4 แหล่ง ≥ 2 แหล่ง ≥ 1 
แหล่ง 

- - - - ผลผลิต ปริมาณ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0   6   ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวฒันธรรม 
          

6.1 มีระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

สกอ. ระดบั 4 ระดบั 3 - ระ 
ดบั 
4 

- - - กระบวน
การ 

ระดบั 

 6.1.1 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ ์
พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อจํานวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเท่า  

สมศ. 15 % 15 % - 15

% 
- - - ผลผลิต ปริมาณ 

องค์ประกอบที0  7  การบริหารและการจัดการ           
7.1 สภาสถาบนัใช้หลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจดัการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
ระดบัสากล  

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  

4 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย  

3 ขอ้ 

กระบวน
การ 

ขอ้ 

7.2 ภาวะผู ้นําของผู ้บริหารทุกระดับ
ของสถาบนั 

สกอ. ระดบั 4  ระดบั 3 ระดบั 3 กระบวน
การ 

ระดบั 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
เรียนรู้ 

สกอ. ระดบั 2 ระดบั 2 ระดบั  2 กระบวน
การ 

ระดบั 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื*อพัฒนาและ
ธาํรงรักษาไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  
4  ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 
3 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 
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 7.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจาํที*เขา้ร่วมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั4 งใน
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ  

สมศ. ≥  50 % ≥  50 % - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 7.4.2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
ประจาํสายสนับสนุนที*
ได้รับการพฒันาความรู้ 
และทกัษะในวิชาชีพทั4ง
ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ  

สมศ. ≥ 70 % ≥ 70 % ≥  70% ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื*อ
การบริหาร  การเรียนการสอน และ
การวิจยั   

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย  
3 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
2 ขอ้แรก  

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 
2 ขอ้แรก  

ปัจจยั
นาํเขา้ 

ระดบั 

7.6 ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

ผลผลิต ระดบั 

7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที*ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

สกอ. 0.5 % 0.5 % - - - - - ผลผลิต ปริมาณ 

7.8 มีการนาํระบบบริหารความเสี*ยงมา
ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก  

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก  

กระบวน
การ 

ระดบั 

7.9 ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอด
ตัวบ่งชี4 และเป้าหมายของระดับ
องคก์รสู่ระดบับุคคล 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
7 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ  
7 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
7 ขอ้แรก 

ผลผลิต ระดบั 

องค์ประกอบที0  8  การเงนิและงบประมาณ       
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร  

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น  แ ล ะ
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  

7 ขอ้  

มีการ
ดาํเนินการ 

4 ขอ้  

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้  

กระบวน
การ 

ระดบั 
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 8.1.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
สถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื*อ
สงัคมต่ออาจารยป์ระจาํ  

สมศ. 6 500 บาท 1 000  บาท 1 000 
บาท 

- - - * กระบวน
การ 

ปริมาณ 

 8.1.2 รายรับของสถาบันใน
การให้บริการวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ใ น น า ม
ส ถ า บั น ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจาํ  

สมศ. 15 000 บาท 5 000  บาท 3 000 
บาท 

- - - * ผลผลิต ปริมาณ 

 8.1.3 ร้อยล ะของค่ าใ ช้ จ่ าย
และมูลค่าที*ใช้ในการ
อนุรักษพ์ฒันาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
งบดาํเนินการ  

สมศ. 0.50 % 0.50 % - * - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 8.1.4 สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร ต่ อ
จาํนวนนกัศึกษา  
(เตม็เวลาเทียบเท่า)  

สมศ. 30 000 บาท - - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 8.1.5 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั4 ง ห ม ด ต่ อ
จาํนวนนกัศึกษา  
(เตม็เวลาเทียบเท่า)  

สมศ. ±≥ 10% 
หรือ  

≤  - 10% 

ของเกณฑ ์

±≥ 10% 
หรือ  

≤  - 10% 
ของเกณฑ ์

- - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

 8.1.6 ร้อยละของเงินเหลือจ่าย
สุทธิต่องบดาํเนินการ  

สมศ. +5-9%  
หรือ >15% 

ของงบ 
ดาํเนินการ 

+5-9%  
หรือ >15% 

ของงบ 
ดาํเนินการ 

+5-9%  
หรือ >15%  

ของงบดาํเนินการ 

กระบวน
การ 

ปริมาณ 

 8.1.7 งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารย์ทั4 งใน
ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจาํ  

สมศ. 6 500 บาท 6 500 บาท - - - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชีF ที0มา 

เป้าหมาย 
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ฯ 
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อ. 

สถ
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จยั

 

 8.1.8 ค่าใชจ่้ายทั4งหมดที*ใช้ใน
ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด  
คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อนกัศึกษา  

สมศ. 2 000 บาท - 2 000 
บาท 

- - - - ปัจจยั
นาํเขา้ 

ปริมาณ 

8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในแล ะ
ภายนอกสถาบนัร่วมกนั  

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
4 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 

องค์ประกอบที0  9  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
      

9.1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที*เป็นส่วนหนึ*งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ  
5 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ  
5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
5 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้
และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพ
แก่นกัศึกษา 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ   
5 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ   
5 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ   
5 ขอ้แรก 

กระบวน
การ 

ระดบั 

9.3 ระดบัความสําเร็จของการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน  

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการ
ดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้แรก 

ผลผลิต ระดบั 

องคป์ระกอบที*  10  สถานศึกษา 3 ดี       
10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี 

(3 D) 

สกอ. มีการ
ดาํเนินการ 

 3  ขอ้ 

มีการ
ดาํเนินการ  

3 ขอ้ 

- - - - * กระบวน
การ 

ระดบั 

10.2 ผลที*เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 

ดี (3 D)  มีความรู้ เจตนคติที*ดี  

ต ล อ ด จ น เ กิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม
คุณลักษณะที* พึงประสงค์ทั4 ง  3 
ดา้น 

สกอ. มีกิจกรรม
ครบทั4ง  
3 ดา้น 

มีกิจกรรม 
1 ดา้น 

- - - - * ผลผลิต ระดบั 
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คาํสั0งแต่งตัFงคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดับ คณะ โปรแกรมวชิา สํานัก สถาบันและกองฯ 
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คณะวทิยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2552 
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รายชื0อคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในคณะวทิยาการจัดการ  ประจําปี

การศึกษา 2552 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 

3. อาจารยพ์งษส์ันติO  ตนัหยง กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ 

5. อาจารยส์มใจ เภาดว้ง กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ 

7. อาจารย ์ ดร.ไพรัช มากาญจนกุล กรรมการ 

8. อาจารย ์ ดร.แสงแข บุญศิริ กรรมการ 

9. อาจารยสิ์ริพงศ ์ ไชยชนะ กรรมการ 

10. อาจารยพ์งศส์ฎา เฉลิมกลิ*น กรรมการ 

11. อาจารยพ์ิชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการ 

12. อาจารยส์มพล สุขเจริญวงศ ์ กรรมการ 

13. อาจารยช์ญาพรรธณ์ เนตรโพธิO แกว้ กรรมการ 

14. อาจารยก์ุสุมา ชนะสุข กรรมการ 

15. อาจารยสุ์ทิศา ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ 

16. อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการ 

17. อาจารยบุ์ษบงค ์ สุวรรณะ กรรมการ 

18. อาจารยม์าลินี นาคใหญ่ กรรมการ 

19. อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงษ ์ กรรมการ 

20. อาจารยว์ีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 

21. อาจารยกิ์ตติพงษ ์ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ กรรมการ 

22. อาจารยอ์รพินท ์ บุญสิน กรรมการ 

23. อาจารยจ์นัจิราภรณ์ ปานยนิดี กรรมการ 

24. อาจารยไ์พโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 

25. อาจารยอ์ฏัศนี เพียรเจริญวงศ ์ กรรมการ 

26. อาจารยพ์นัธิการ์ วฒันกุล กรรมการ 

27. อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
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28. อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

29. อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

30. นางวงษเ์ดือน ก่วยสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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