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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ันคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ต้ังแตปการศึกษา 2540 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา และป
การศึกษา 2553 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR11) ตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
             รายงานการประเมินตนเอง(SAR11) ฉบับที่ 11 ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทําสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน 10 องคประกอบ 25 ตัวบงช้ี ไดแก องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องคประกอบที่7 การบริหารและการจัดการ องคประกอบ
ที่  8  การเงินและงบประมาณ องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองคประกอบที่ 
10 สถานศึกษา 3 ดี  โดยมีเกณฑการประเมินดังน้ี ระดับ    1.50 =  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  
ระดับ 1.51-2.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุง  ระดับ 2.51-3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช  ระดับ 
3.51-4.50 = การดําเนินงานระดับดี  ระดับ 4.51-5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
  การประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2553  จะเปนการสงเสริมใหคณะวิทยาการ
จัดการ นําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษาและเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะอยางตอเน่ืองตอไป 
 

                                                                                                         
                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท) 
                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 



3 
 

สารบัญ             หนา 

คํานํา           ก  

สารบัญ           ข 
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 องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     45 
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บทที่ 3    สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา      

ตารางที่ ส 1. ผลการประเมินตนเองตามรายตัวบงช้ีตามองคประกอบ   65 
ตารางที่ ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ    66 
ตารางที่ ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน     67 
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ภาคผนวก     
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 184/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินงานตามพันธกิจ โดยมีอาจารย
ประจํา จํานวน 55 ทาน 
   การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของคณะวิทยาการจัดการ ไดเก็บรวบรวมขอมูล
ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รวม10 องคประกอบ 25 ตัวบงช้ี โดยมีคะแนน
ประเมินภาพรวมเฉลี่ย 4.28 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.00 
         องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.51 
         องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33 
         องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33 
         องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0 
         องคประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 
         องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.50 
 
 คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองที่ดีข้ึนตาม
แนวคิดของคณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน   
2. สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
3. สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองดานการวิจัย  
4. สงเสริมใหอาจารยใหบริการวิชาการแกชุมชนและนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. สงเสริมใหอาจารยจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเปนการอนุรักษและฟนฟูดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
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สวนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาการจัดการ 

1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ    

นับตั้งแตเริ่มใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซ่ึงกําหนดบทบาทหนาที่
ของวิทยาลัยครูใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ อีกสองสาขานอกเหนือจากครุศาสตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตร
บัณฑิตและศิลปะศาสตรบัณฑิต ทําใหโครงสรางของวิทยาลัยครูเปล่ียนไปจากเดิมโดยไดมีการเปดคณะวิชาใหมขึ้นมา
รองรับไดแกคณะวิชาวิทยาการจัดการ และมีพัฒนาการเปนลําดับ ดังน้ี 
 กอนป พ.ศ.2527 มีภาควิชาซ่ึงเก่ียวของกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณขึ้น แตสังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร   
 ป พ.ศ.2527  เริ่มกอตั้งคณะวิทยาการจัดการ 
 ป พ.ศ.2528 ตั้งคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ  เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการอยางเปนระบบ  
ผูบริหารทานแรก ไดแก  ผศ.ดร.ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว  ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา  และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชา
บริหารธุรกิจและสหกรณ และในชวงเริ่มตนมีคณาจารย 10 ทาน คือ  ผศ.ดร.ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว อาจารยอารีย  สิก
ขมาน  อาจารยพงษศักดิ์  ปญจพรผล  อาจารยพิภพ สุวรรณรักษ  อาจารยจงจิต  ปญญชุณห  อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุดม  
อาจารยสนธยา  คงฤทธ์ิ  อาจารยเจียม  เคหะธูป  อาจารยบุญยืน แซหุนและ อาจารยเบญจมาศ วัชรเทวินทรกุล 
 ตอมาไดมีการแบงการบริหารออกเปน 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ   ภาควิชาการเงิน
และบัญช ีภาควิชาการตลาด  ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร 
 ตั้งแตป  พ.ศ. 2528– 2537 ในสวนของการจัดการศึกษาน้ัน คณะวิชาวิทยาการจัดการ ไดดําเนิน การผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร ดังน้ี 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา ไดแก  การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ ระดับปริญญาตรี 4 ป  โดยเปดรับ
นักศึกษาอยางตอเน่ืองนับตั้งแตปการศึกษา 2525 เปนตนมา และตั้งแตปการศึกษา 2533ไมมีนักศึกษาโปรแกรมวิชา
สหกรณ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชาตอไปน้ี 

    2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  เปดรับทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค 
กศ.พป. และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชาน้ีในปการศึกษา  2533 
     2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ  (ซ่ึงได
ปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532)โดยเปล่ียนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) ระดับ
ปริญญาตรี 4 ป แทน และตั้งแตปการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดเปดแขนงใหม คือ แขนงวิชาวารสาร
ศาสตร 

    2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา 
2532 จนกระทั่งปการศึกษา 2536ไดปดโปรแกรมวิชาน้ี และเปดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี 4 ป แทน
สวนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง ไดเปดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. 

ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ไดปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเปน
โปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา  ดังน้ี 
  1.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป 
  2.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
  3.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
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  6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
 และยังไดเริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช  โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพและไดมอบหมายใหโปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดทําคูมือการศึกษาตนเองและคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื่อ
มอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย 
 ป พ.ศ. 2543 ไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหมทั้งในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทําคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตร
ใหมเปนครั้งแรก 
 ป พ.ศ. 2544 เปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย)และในป
เดียวกันน้ี คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 หอง และหองปฏิบัติการบัญชี 1 หอง 
 ป พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 ปหลังอนุปริญญา  แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร 
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษยและยกเลิกการเปดหลักสูตรการจัดการทั่วไป  แขนงตาง ๆ โดยใหมีเพียงโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไปอยางเดียว  และในปน้ีคณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุโทรทัศน 1 หอง นอกจากน้ี 
คณะฯ ไดดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)ภายหลังจากที่บริหารภายใตความรวมมือ
กับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ป พ.ศ. 2546 ในระดับปริญญาตรี  เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน) และนิเทศศาสตร 
(การโฆษณา) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปน
กลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

2) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตาม
จุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ
สถาบันอยางตอเน่ือง 

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

ป พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยจะรับ
นักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง 

ป พ.ศ. 2548 เปดรับนักศึกษารุนที่ 2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง 
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ป พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษารุนที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) จํานวน 2 หอง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร จํานวน 1 หอง 

ป พ.ศ. 2549  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด 
จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังน้ี 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตร ี4 ป จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
(สกอ.รับรอง) เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2549 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัย 
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2549 

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
มากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เม่ือ
วันที่ 25 มกราคม 2550 

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 

ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด 
จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังน้ี 

ป พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําหลักสูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร(สกอ.รับรอง) เม่ือวันที ่25 พฤษภาคม 2552 คณะฯ ไดรับงบประมาณแผนดินจํานวน 40 ลานบาท เพื่อ
กอสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส 

ป พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปดสอนหลักสูตรใหม 2 สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญา
ตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และเพิ่มโปรแกรมวิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา 
รวมเปน 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพื่อใหการบรหิารงานมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี 
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
9. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 

 
1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
 
 ปรัชญา  

เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา  สรางสมภูมิปญญาดวยองคความรูคูคุณธรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูสากล 
 

 วิสัยทัศน  
คณะวิทยาการจัดการมุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสู

ทองถิ่น เพื่อพัฒนาคนและทองถิ่นใหเปนมืออาชีพสูสากล 
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 พันธกิจ  

คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจ  5  ประการ  คือ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและเปนกําลังหลักของทองถิ่น 
 2.  สรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูเชิงบูรณาการ 

3.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถิ่น 
4.  ทํานุบํารุงศาสนา สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 

 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 
 วัตถุประสงค 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
 2.  สรางงานวิจัยและพัฒนางานสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ 
 3.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถิ่น 
 4.  บํารุงศาสนา  สรางเสริมจริยธรรม  อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.  พัฒนาสูการเปนองคกรการเรียนรูและใชความรูเปนฐานของการพัฒนา 
 6.  บริหารงานดวยความเปนธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร  

1. ดานการผลิตบัณฑิต มุงเนนขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of  Learning) การพัฒนานักศึกษาสู School of Business การ
พัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การดําเนินการพัฒนาศูนยชวยการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานการจัดการเรียนการสอน 

2.   ดานการวิจัย มุงการวิจัยเพื่อสรางสมองคความรู โดยการจัดตั้งหนวยวิจัย การวิจัยรวมระหวาง
อาจารย-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย ดานงานวิจัย 

3.   ดานการบริการวิชาการ มุงใหบริการวิชาการทางธุรกิจทัง้ภายในและภายนอก และจัดอบรมทักษะ
วิชาชีพทางธุรกิจ 

4.   ดานทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุงเนนใหนักศึกษาและบัณฑิตดํารงตนโดยยึดม่ัน  
ประพฤติตนตามหลักศาสนาและสงเสริม  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

5.  ดานการบริหารจัดการ มุงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  นําระบบประกันคุณภาพ 
และการบริหารจัดการ 
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คณบด ี

กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ 

สวนสนับสนุนงานบริหาร 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสัมพันธ       
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนโยบายและวางแผน 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
สวนสนับสนุนงานวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
- งานสงเสริมวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศูนยบริการวิชาการธุรกิจ 
- งานกิจการนักศึกษา 
สวนสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
- ศูนยศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ 
- ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถ่ิน 
- ศูนยประสานงานบัณฑิตศึกษา 
- ศูนยบมเพาะทางวิสาหกิจ 

รองคณบด ี ผูชวยคณบด ี

โปรแกรม/สาขาวิชา สํานักงานคณบด ี

 

1.3 โครงสรางองคการการบริหารงาน 

 

- โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การตลาด) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
       (การเงินและการธนาคาร) 
- โปรแกรมวิชาการบัญชี 
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

(ธุรกิจระหวางประเทศ) 
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ   

(การจัดการโลจิสติกส) 
- กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

รองคณบดี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี   อินทนจันทน 

รองคณบดี    อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา 

รองคณบดี    อาจารยสมใจ      เภาดวง 

ผูชวยคณบด ี    อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

ผูชวยคณบด ี    อาจารยไพโรจน    รมบารมี 

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  ผูชวยศาสตราจารยวรญา    ทองอุน 

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  บุญทานนท 

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล 

    (คอมพิวเตอรธุรกิจ)    

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา   รุจิโชค 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารยกนกพัชร    วงศอินทรอยู 

(ธุรกิจระหวางประเทศ)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  อาจารยศานติ   ดิฐสถาพรเจริญ 

(การจัดการโลจิสติกส)    

ผูประสานงานกลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย   สหกุลบุญญรักษ 
 
1.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพงษสันต   ตันหยง      รองประธานกรรมการ 
3. ดร.เกียรติศักดิ์             อิชยานันท     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  เทียนนอย          กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5. นายอดิศักดิ์   สุทธิโยธิน             กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.แสงแข   บุญศิริ                กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน         เลขานุการ    
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บทบาทหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
 3.  สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือตามความจําเปน 
 6.  พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย 
 7.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยู ในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 8.  ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบด ี
 9.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยผองใส สินธุสกุล รองประธานโปรแกรมวิชา 
  อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวิชา  
  อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุดม กรรมการ 
 อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ 
 อาจารย ดร.สุกฤตา ชัชวาลกิจกุล กรรมการ 
 อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง กรรมการ 
 อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกร ี แกวมณี กรรมการ 
 อาจารยพงศสฎา เฉลิมกล่ิน กรรมการ 
 อาจารยหรรษา คลายจันทรพงศ กรรมการ 

อาจารย ดร.แสงแข   บุญศิริ   กรรมการ 

อาจารย ดร. ดารินทร  โพธ์ิตั้งธรรม  กรรมการ 
 อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
 ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
 อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท กรรมการ 
 อาจารยชญาพรรธณ เนตรโพธ์ิแกว กรรมการ 
 อาจารยอรพินท บุญสิน กรรมการ 
 อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ รองประธานโปรแกรมวิชา 
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 อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารยจีรวรรณ นกเอ้ียงทอง กรรมการ 
 อาจารยเดช ธรรมศิริ กรรมการ 
 อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
 อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
 อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
 อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 
 อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
  อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
 อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
 รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ กรรมการ 
 อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ 
 อาจารยรมเกลา ศิลธรรม กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต  ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยจงจิต ปญญชุณห กรรมการ 
 อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารยปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
 อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
  อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
 อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
 อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
 อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
 อาจารยกอบแกว วงศอินทรอยู ประธานโปรแกรมวิชา 
 อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการ 
 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  
 นายสุวัฒน มาศภากรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 นายสุกร ี นิโครธางกูร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.กฤติยา รุจิโชค ประธานโปรแกรมวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
 อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
 อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
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 อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ 
 อาจารยวีรศักดิ์ นาชัยดี กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ ผูประสานงาน 
  อาจารยวิมลรัตน     ศรีรัตนกูล กรรมการ 
     อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
บทบาทหนาที่ของประธานโปรแกรมวิชา 

1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารยผูสอน 

 
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
3. จัดทําแผนเปดรับนักศึกษา 
4. จัดทํารายวิชา/ผูสอนประจําวิชา 
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม 
 จรรยาบรรณวิชาชพี 
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม  :  จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมือโปรแกรมวิชา  

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
      1.  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป :  ภาคปกต ิ

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส 
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 

          2.  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป :  ภาค กศ.พป. 
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
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2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส 
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 

 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
     Master of Business Administration (General Management) 

               2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร 
     Master of Business Administration (General Management) 

1.6 จํานวนบุคลากร 

    จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 61 คน จําแนกเปน ขาราชการพลเรือน
สายวิชาการ 21 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 34 คน และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4 คน และลูกจางชั่วคราวจํานวน 1 คน 

คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 คน ผูชวย
ศาสตราจารย 14  คนและอาจารย 40 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 13 คน ปริญญาโท 40 คน 
ปริญญาตรี 2 คน ในจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทน้ัน กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 13 คนโดยลาศึกษา
ตอ 10 คนและศึกษาตอนอกเวลาราชการ 3 คน 

 
   ตารางที่  1  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 21 34.43 

ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 

พนักงานราชการสายวิชาการ - - 

พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 1.64 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 34 55.74 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4 6.56 

ลูกจางชั่วคราว 1 1.64 

รวม 61 
100 

 
   ตารางที่  2  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ต่ํากวาป.ตรี-ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ 1 1 2 14 28 40 4 10 13 55 

สายสนับสนุน 1 5 6 - - - - - 0 6 
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รวม 2 6 8 14 28 40 4 10 13 61 
 
    ตารางที่  3   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
ศาสตราจารย - - 
รองศาสตราจารย 1 1.82 
ผูชวยศาสตราจารย 13 23.64 
อาจารย 41 74.55 

รวม 55 100.00 

  1.7 นักศึกษา  

นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553   มีนักศึกษาทั้งหมด 3,812  คน   
  จําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2,768 คน ภาค กศ.พป. 1,045 คน ดังน้ี 
 
    ตารางที่   4  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 2,768 72.60 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,045 27.40 

รวมนักศึกษา 3,813 100 
 
 
   ตารางที่  5  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 

โปรแกรมวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม รอยละ 
1.  การจัดการทั่วไป 589 458 1,047 27.46 
2.  การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 140 - 140 3.67 
3.  การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 143 36 179 4.70 
4.  การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 219 52 271 7.11 
5.  การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 546 235 781 20.48 
6.  การบัญชี 432 197 630 16.52 
7.  นิเทศศาสตร 539 67 606 15.89 
8.  การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 79 - 79 2.07 
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ 
โลจิสติกส) 

81 - 81 2.14 

รวม 2,768 1,045 3,813 100.00 
  
 
    ตารางที ่ 6  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชั้นป 

นักศึกษา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

ภาคปกติ 880 719 561 608 2,768 

ภาค กศ.พป. 286 317 315 127 1,045 

               รวม 1,166 1,036 876 735 3,813 
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    ตารางที ่ 7   จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โปรแกรมวิชา จํานวน 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 5 7 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว่ไป) รุนที่ 6 6 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 7 8 

รวม 21 
 
    ตารางที ่ 8  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร) 

โปรแกรมวิชา จํานวน 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 3 18 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 4 11 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 5 10 

รวม 39 
 
    ตารางที ่ 9 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  21 35 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) 39 65 

รวมนักศึกษา 60 100 
ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 

 
 
 
 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 

 

องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ

สภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
เปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 
2554)  

คณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร มี ก า ร จั ด ทํ า คํ า ส่ั ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทางคณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.1 คําส่ังเชิญประชุมจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ) โดยบุคลากรของ
ทางคณะวิทยาการ จัดการรวมกันระดมสมอง และ
สังเคราะห จนออกมาเปนแผนฯเพื่อนํามาใชเปนแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของทางคณะ
วิทยาการจัดการตอไป (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2 ภาพถาย
การประชุมจัดทําแผนฯ ของคณะวิทยาการจัดการ)  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน  

คณะวิทยาการจัดการไดมีการเผยแพรปรัชญา หรือปณิธาน
ของทางคณะวิทยาการจัดการไวที่เว็บไซตของทางคณะ
วิทยาการจัดการเพื่อใหคณาจารยทุกทาน นักศึกษา และผู
มีสวนเก่ียวของรับทราบ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1 
เว็บไซตของทางคณะวิทยาการจัดการ) และไดจัดเปนวาระ
การประชุม 1 วาระ ของการประชุมคณาจารยภายในคณะ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.2 รายงานการประชุมของทาง
คณะ)  

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมการจัดทําแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ) และ
ทีมงานของคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการแปลงแผน
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการของทางคณะวิทยาการจัดการ
จบครบทั้ง 4 พันธกิจคือ (เอกสารหมายเลข 1.1.3.2 
แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ)  

4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป 
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป  

คณะวิทยาการจัดการได มีการกําหนดตัวบงชี้ของแผน กล
ยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อเปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (เอกสารหมายเลข 
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1.1.4.1 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะ) 
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 

พันธกิจ  
คณะวิทยาการจัดการได มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปจนครบ 4 ดานคือการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 1.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ)  

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

คณะวิทยาการจัดการไดมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปจนครบ 4 ดานและรายงานตอผูบริหารของ
ทางคณะเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.1.6.1 บันทึก
ขอความสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประจําป ของ
ครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง)  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

คณะวิทยาการจัดการไดมีการนําผลประเมินการดําเนินงาน
ตามตั วบ งชี้ ร ายงานตอ ผู บริหารของทางคณะและ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.7.1 บันทึกขอความ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี)้  

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป  

-  

 
รายการหลักฐาน 
1.1.1.1  คําส่ังเชิญประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.1.2 ภาพถายการประชุมจัดทําแผนฯ ของคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.2.1 เว็บไซตของทางคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.2.2 รายงานการประชุมของทางคณะ 
1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.3.2 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.4.1 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.6.1 บันทึกขอความสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประจําป ของครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง 
1.1.7.1 บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 8 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

 จุดแข็ง 
                คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผล
ที่ไดจากการเสนอแนะมาพัฒนาผลการดําเนินงานของทางคณะอยางตอเน่ือง 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   

 แนวทางการเสริม 
                คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาแผนยุทธศาสตรจะดําเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร  แผนการดําเนินงาน
และการกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ใหครอบคลุมทุกพันธกิจอยางตอเน่ือง 
 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 
ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 2 
ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 3 
ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป  

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม  

 

หมายเหตุ 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ อนุมัติให
เปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภา สถาบัน
อนุมัติใหปดดําเนินการแลว  
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในป การศึกษาน้ันๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป 
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีกํ่าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

1.คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร
ใหม กอนเปดหลักสูตรมีขั้นตอนเริ่มตั้งแตมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (2.1.1.1) และมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนดซ่ึงคณะฯ
ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป (2.1.1.2) มีระเบียบใน
การจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเปนผูออก
ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2.1.1.3) 
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2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง

ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไก การปดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
(2.1.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัว
บงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก 
ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เก่ียวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

3.คณะวิยาการจัดการกําลังปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาตางๆ เปนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อให
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1.3.1) ในป 2553 คณะไดใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ป 2549 ในหลักสูตรมีเกณฑ
มาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานการอุดมศึกษา 
และไดรับอนุมัติจากสํานักงานการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 
(2.1.3.2)  

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร
ที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร  

- 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทกุหลักสูตร  

- 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 3 ขอ 3.00 บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 
 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการ
สําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชีแ้จง
เก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ไดไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 55.00 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  14.00 
 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=25.455/คํานวณคา
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5=30.000)=4.243 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 (คารอยละของอาจารยประจําที่มี

คุ ณ วุฒิ ป ริ ญญ า เ อก = 25.455/
คํานวณคารอยละของอาจารย
ประจําที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
กํ า ห น ด ใ ห เ ป น ค ะ แ น น เ ต็ ม 
5=30.000)=4.42 

4.42 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 14 คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
55 คน คิดเปนรอยละ 25.45 (14/55*100 = 25.45) แปลงเปนคาคะแนนคิดเปนรอยละ 4.42 (25.45/30*5 = 4.42) 

รายการหลักฐาน 
2.2.1.1  รายงานประจําปงบประมาณ 2553 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
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เกณฑการประเมิน 

 

หมายเหตุ 

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 
 
 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 0.00 55.00 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 0.00 14.00 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 0.00 13.00 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 0.00 1.00 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0.00 0.00 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 0.00 0.00 
 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ=25.455/คารอย
ละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5=60.000)=2.121 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว 
เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเปาหมาย 

-ไมมี- -ไมมี-  ไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 (คารอยละของอาจารยประจําที่

ดํ า ร งตํ า แหน งท า ง วิ ช าการ =
25.455/คารอยละของอาจารย
ป ร ะ จํ า ที่ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง
วิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5=60.000)=2.121 

2.12 บรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 14 คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 55 คน คิด
เปนรอยละ 25.45 (13/55*100 = 25.45) แปลงเปนคาคะแนนคิดเปนรอยละ 2.12(25.45/60*5 = 2.12) 

รายการหลักฐาน 
2.3.1.1 รายงานประจําปงบประมาณ 2553 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 12   บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการ

ดําเนินการ 3 
หรือ 4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 7 

ขอ 
 

หมายเหตุ 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ 
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสราง
ขวัญและ กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  

คณะวิทยาการจัดการมีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน (2.4.1.1)  

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
(2.4.2.1)และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามที่
กําหนด(2.4.2.2)  

3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจ
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

คณะวิทยาการจัดการ มีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานโดยให
ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานตางประเทศ(2.4.3.1)  

4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
นําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ(2.4.4.1)  

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัต ิ 

คณะวิทยาการจัดการมีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัต(ิ2.4.5.1)  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(2.4.6.1)  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

- 
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รายการหลักฐาน 
2.4.1.1 แผนการพัฒนาคณาจารยและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
2.4.2.1 เอกสารการขอลาศึกษาตอ 
2.4.2.2 การศึกษาดูงานตางประเทศ 
2.4.3.1 การศึกษาดูงานตางประเทศ 
2.4.4.1 บันทึกรายงานผลการไปศึกษาดูงานตางประเทศ/การอบรม 
2.4.5.1 จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4.6.1 แบบประเมินอาจารยป 2553 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 6 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ สอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ชั้น เรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สาร
นิพนธ และ วิทยานิพนธ เปนตน  
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ สถาบันที่
ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
คณะฯมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญทุกห ลักสูตร 
(2.6.1.1) (2.6.1.2)  
(2.6.1.3) (2.6.1.4) 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเปนผูจัดทํา โดยใน
รายละเอียดประกอบดวย จุดมุงหมายของรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง วิธีการสอน แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน ส่ือที่ใชสอน ตําราหลัก หนังสืออานประกอบ และ
อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาใหนักศึกษาใน
วันแรกที่พบกับนักศึกษาทุกหมูเรียนที่สอน มีการ
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ประเมินผลทั้งระหวางภาคการศึกษาและปลายภาค
การศึกษา (2.6.2.1)  

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  

ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน เชน วิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชา และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
นักศึกษาตองออกไปฝกงานกับสถานประกอบการจริง 
หรือจากการทําวิจัย ในรายวิชาวิจัย (2.6.3.1)  

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (2.6.4.1) และทุก
หลักสูตรมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณตรง
มาบรรยายใหนักศึกษาฟง (2.6.4.2)  

5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  

-  

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (2.6.6.1)  

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  

- 

 

 

 

หลักฐาน 
2.6.1.1 (ราง)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชา และนิเทศศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
2.6.1.2 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ2553 
2.6.1.3 ตัวอยางมคอ. 3 และ 4 ของแตละหลักสูตรของคณะ 
2.6.1.4 บันทึกการประชุมคณะที่เก่ียวของ 
2.6.2.1 มคอ. 3 ทุกรายวิชาภาคการศึกษา1/2553 และ2/2553 
2.6.3.1 ตัวอยางมคอ. 3 รายวิชาเตรียมฝกฯ,วิจัย และ มคอ.4 ฝกประสบการณของแตละหลักสูตรของคณะ 
2.6.4.1 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตรของทุกหลักสูตรของคณะ 
2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอกที่มาบรรยายใหนักศึกษาของคณะทุกหลักสูตร 
2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 6 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 1. เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 2 
ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการ
ดําเนินการ 1 
ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป 

มีการ
ดําเนินการ 2 
ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป  

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป  

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม  

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

คณะฯรวมกับมหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1)  

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต  

คณะฯไดมีการนําผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เชน มีการ
เพิ่มรายวิชาการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานเขาใน
หลักสูตรที่กําลังปรับปรุง ป พ.ศ. 2554 เน่ืองจาก
นักศึกษาขาดทักษะการใชอุปกรณสํานักงานตาง ๆ 
(2.7.2.1)  

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

คณะฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดยมีเจาหนาที่ดูแล
ใหบริการตาง ๆ มีเว็บไซดของคณะฯ มีงบประมาณที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต(2.7.3.1) (2.7.3.2) 
(2.7.3.3)  

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ - 
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ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน  

- 

 
หลักฐาน 
2.7.1.1 รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  
2.7.2.1 (ราง)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 
2.7.3.1 หนาเวบไซคคณะฯ http.//msc.npru.ac.th  
2.7.3.2 รายงานประจําป 2553 ของคณะวิทยาการจัดการ,แผนการจัดโครงการประจําป 2553 
2.7.3.3 รูปภาพแหลงทรัพยากรตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะฯ 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 3 ขอ 3.00 บรรลุเปาหมาย 
 

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

หมายเหตุ 

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ 
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการ
แขงขันหรือเขา รวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)  
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ขึ้น
ไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาด หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาตทิั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา สภา วิชาชีพ) 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร  

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษรทั้งในปรัชญาของคณะฯ(2.8.1.1) พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (2.8.1.2) และกําหนดเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคของในแตละโปรแกรมฯ ของคณะดวย (2.8.1.3)  

2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 

คณะวิทยาการจัดการมีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม ไป
ยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยาง
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นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน  

ทั่วถึงโดยเผยแพรหนาเว็บไซตของคณะฯ 
http.//msc.npru.ac.th (2.8.2.1) เผยแพรผานคูมือนักศึกษา 
(2.8.2.2)  

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จ  

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการและกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จในโครงการตาง ๆ เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา(2.8.3.1) โครงการวัดสวยดวย 5 ส. (2.8.3.2)  

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงชี้  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายรอย
ละ 90 ของตัวบงชี้ เชน โครงการวัดสวยดวย 5 ส. (2.8.4.1) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา (2.8.4.2) 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ  

- 

 
หลักฐาน 
2.8.1.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ (SAR 11) 
2.8.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ และ http://www.npru.ac.th/ 
2.8.1.3 คูมือนักศึกษาป 2553 
2.8.2.1 http.//msc.npru.ac.th  
2.8.2.2 คูมือนักศึกษาป 2553 
2.8.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
2.8.3.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
2.8.4.1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส. 
2.8.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 4 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
  

2.1คณะวิทยาการจัดการมีขั้นตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานและ
นําผลที่ไดจากการเสนอแนะมาพัฒนาผลการดําเนินงานของทางคณะอยางตอเน่ือง 

2.2 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนศักยภาพและมีอาจารยที่กําลังศึกษาตอ
ปริญญาเอกและคาดวาจะจบการศึกษาในไมชาน้ี 

2.3 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเปาหมาย  
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2.6 คณะฯไดมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชาจากผูเรียนและใหผูมีประสบการณทางวิชาการมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

 
2.7 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดจากการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตของคณะฯ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน 

2.8 คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษรและเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางทั่วทั้งในปรัชญาและพันธกิจของคณะคณะฯโดยมีการจัดโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในระดับชาต ิ
  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง     

แนวทางการเสริม 
2.1  คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาแผนยุทธศาสตรจะดําเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร  แผนการดําเนินงานและการ
กําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ใหครอบคลุมทุกพันธกิจอยางตอเน่ือง 
2.2 สงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใหมาก 
2.3 คณะวิทยาการจัดการควรหาแนวทางสงเสริมใหอาจารยในคณะเขียนผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น 
2.6 คณะควรนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ไดจากผูเรียนนํามาจัดอันดับและประชุมในการพัฒนาหรือ
แลกเปล่ียนแนวคิดและประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  
2.7 ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2.8 คณะวิทยาการจัดการมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติตลอดไป  
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องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

หมายเหตุ ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย อนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษาโดยคณะฯ มี Flow chart ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (3.1.1.1) คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา (3.1.1.2) สมุดโฮมรูม (3.1.1.3) เอกสารโฮมรูม (3.1.1.4) ฐานขอมูล
นักศึกษา (3.1.1.5) ตาราง Office Hour (3.1.1.6)  

2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาโดยผาน web site คณะฯ (3.1.2.1) บอรดคณะฯ (3.1.2.2) 
นอกจากน้ันคณะฯ ยังมีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดให
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการโดยมีกลองรับความคิดเห็น 
(3.1.2.3) และคณะฯยังมีการติดตามและประเมินผลการใหบริการขอมูล
ขาวสารโดยใชแบบประเมินคุณภาพของการใหบริการ (3.1.2.4)  

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา โดยโครงการดานวิชาการไดแกโครงการศึกษาดูงาน 
(3.1.3.1) และโครงการดานวิชาชีพไดแกโครงการเสริมความรูกับผูผลิตฯมือ
อาชีพ(3.1.3.2) และโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ (3.1.3.3)  

4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอศิษยเกา  

คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บรวมรวมฐานขอมูลศิษยเกา โดยมี web site 
ของคณะฯ สมาคมศิษยเกา (3.1.4.1) เอกสารฐานขอมูลศิษยเกา (3.1.4.2) 
และแจงขาวสารทาง Facebook (3.1.4.3) และ email (3.1.4.4)  

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษย
เกา  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ
ใหศิษยเกา (3.1.5.1)  

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการโดยไดผล
การประเมินดังน้ี - ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการประเมิน 4.32 - ดานการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ผลการประเมิน 4.33 ดานการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ผลการ
ประเมิน 4.37 (3.1.6.1)  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา
ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการนักศึกษาโดยได
รายงานในที่ประชุมในรายงานการประชุม 1/54 วันที่ 31 มกราคม 2554 
(3.1.7.1)  
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รายการหลักฐาน 
3.1.1.1 Flow chart ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
3.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3.1.1.3 สมุดโฮมรูม 
3.1.1.4 เอกสารโฮมรูม 
3.1.1.5 ฐานขอมูลนักศึกษา 
3.1.1.6 ตาราง Office Hour 
3.1.2.1 web site คณะฯ 
3.1.2.2 บอรดคณะฯ 
3.1.2.3 กลองรับความคิดเห็น 
3.1.2.4 แบบประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสารโดยใชแบบประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานดานนิเทศศาสตร  
3.1.3.2 โครงการเสริมความรูกับผูผลิตฯมืออาชพี 
3.1.3.3 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ  
3.1.4.1 web site ของคณะฯ สมาคมศิษยเกา  
3.1.4.2 เอกสารฐานขอมูลศิษยเกา 
3.1.4.3 แจงขาวสารทาง Facebook 
3.1.4.4 email 
3.1.5.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
3.1.6.1 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
3.1.7.1 รายงานการประชุม 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
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1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (3.2.1.1)  

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยใช web site ของคณะฯ 
(3.2.2.1) โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษา 
(3.2.2.2)  

3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท จากกิจกรรมตอไปน้ี ไดแก 1. 
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอกลยุทธการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ (3.2.3.1) 2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ ไดแกโครงการกีฬาไทย-จีน (3.2.3.2) 3. กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม ไดแกโครงการนิเทศ
ศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม (3.2.3.3) 4. 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก โครงการคาย
คุณธรรมสําหรับนักการตลาดระดับชั้นปริญญาตรีปที่ 1 
(3.2.3.4) และ 5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
โครงการประเพณีแหเทียนจํานํา พรรษา (3.2.3.5)  

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน  

คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน (3.2.4.1)  

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2.5.1)  

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (3.2.6.1)  

 
หลักฐาน 
3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
3.2.2.1 Web link ของโปรแกรม ฯ  
3.2.2.2 โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษา  
3.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอกลยุทธการบริหารงานประชาสัมพันธ 
3.2.3.2 โครงการกีฬาไทย-จีน 
3.2.3.3 โครงการนิเทศศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
3.2.3.4 โครงการคายคุณธรรมสําหรับนักการตลาดระดับชั้นปริญญาตรีปที่ 1 
3.2.3.5 โครงการประเพณีแหเทียนจํานํา พรรษา 
3.2.4.1 โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษา  
3.2.5.1 การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3.2.6.1 ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาแตละโครงการฯ 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง : 
                   คณะวิทยาการจัดการเปนคณะฯที่มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่เปน
ระบบและเขมแข็ง โดยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการ
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา มีการ
ทําการประเมินผลคุณภาพของการใหบริการ และมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
  
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข  : 
                คณะวิทยาการจัดการจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาอยางตอเน่ืองและรักษา
มาตรฐานการทํากิจกรรมใหมีคุณภาพตอ ๆ ไป 
 

องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

1. เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 
ขอ 

มีการดําเนินการ 2 
หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ขอ  

มีการดําเนินการ 6 
ขอ  

มีการดําเนินการ 7 
ขอ  

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 
ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 2 
หรือ 3 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป  

มีการดําเนินการ 6 
หรือ 7 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป  

มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม  

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
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สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

งานสรางสรรค โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือระบบ
และกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ
วิทยาการจัดการ(4.1.1.1) เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน ได กําหนดงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไวในแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ
โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือยุทธศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ(4.1.1.2) และมีผูดูแลรับผิดชอบโดยมี
เอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยหรืองานสรางสรรค(4.1.1.3) 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

คณะวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยกับ
นักศึกษาทํางานวิจัยรวมกันโดยมีเอกสารประกอบเปน
หลักฐาน คือ รายงานวิจัยเลมสมบูรณ( 4.1.2.1.) 

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา สงเสริมใหอาจารยในคณะ
วิทยาการจัดการเขารวมอบรมเก่ียวกับการวิจัยและสนับสนุน
การทําวิจัยคําส่ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี
เอกสารประกอบเปนหลักฐาน แผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาการจัดการ (4.1.3.1) คําส่ังอบรมและบันทึกขอไป
ราชการเก่ียวกับการวิจัยของคณาจารย (4.1.3.2) 
 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใชการจัดสรร
งบประมาณของจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการ
จัดสรรทรัพยากรการเงิน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหอาจารยเขียนตําราประกอบการ
สอนโดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการจัดทํา
เอกสารตําราฯ(4.1.4.1.)และสนับสนุนทุนวิจัยโดยมีเอกสาร
ประกอบเปนหลักฐาน คือหนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ 
(4.1.4.2.)และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
ทุนอุดหนุนการวิจัย (4.1.4.3.)  

5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ
ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน  
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯคณะวิทยาการ
จัดการ จัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการโดยมี
เอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือเอกสารเก่ียวกับการจัดตั้ง
หนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ(4.1.5.1) 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ และ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ไดรับ
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หองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรร
ทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือ หนา
เว็บไซตสํานักวิทยบริการ(4.1.5.2.)  
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor)คณะวิทยาการจัดการ การไดรับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรคโดยมีเอกสารประกอบเปน
หลักฐาน คือ เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(4.1.5.3.)  

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

-  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน  

-  
 
 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคมโดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือ
ระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
หนวยงานภายนอก(4.1.8.1)และมีการจัดตั้งหนวยวิจัยของ
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน 
คือเอกสารเก่ียวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ(4.1.8.2)และดํ าเ นินการตามระบบที่ กําหนด มี
ผลงานวิจัยที่ไดจากโจทยทองถิ่นโดยมีเอกสารประกอบเปน
หลักฐาน คือ รายงานวิจัยเลมสมบูรณ(4.1.8.3) 

 
หลักฐาน 
4.1.1.1 ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.1.2.1 รายงานวิจัยเลมสมบูรณ(ABC-PUS) 
4.1.3.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.3.2. คําส่ังอบรมและบันทึกขอไปราชการเก่ียวกับการวิจัยของคณาจารย 
4.1.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการจัดทําเอกสารตําราฯ 
4.1.4.2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ 
4.1.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.1.5.1 หลักฐานเก่ียวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.2 หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ 
4.1.5.3 เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคมของหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.1.8.1 ระบบเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของหนวยงานภายนอก 
4.1.8.2 เอกสารเก่ียวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย ของคณะวิทยาการจัดการ 
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4.1.8.3 รายงานวิจัยเลมสมบูรณ 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 4.00 บรรลุเปาหมาย 

องคประกอบ 
4 

การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

ชนิดของตัว
บงช้ี 

กระบวนการ 

เกณฑการ
ประเมิน 

1. เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการ
ดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ขอ 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการ
ดําเนินการ 
1 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการ
ดําเนินการ 
2 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการ
ดําเนินการ 
3 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป  

มีการ
ดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 
ตามเกณฑ
ทั่วไป  

มีการ
ดําเนินการ
ครบ 5 ขอ 
ตามเกณฑ
ทั่วไป และ
ครบถวน
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
เพิ่มเติม
เฉพาะกลุม  

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑ
มาตรฐาน 

ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีเอกสารประกอบ
เปนหลักฐาน คือ ระบบ สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน



37 
 

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ (4.2.1.1.) มี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีเอกสารประกอบ
เปนหลักฐานคือหนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ(4.2.1.2.) และมี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติโดยมีเอกสารประกอบเปน
หลักฐานคือเอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย(4.2.1.3.) 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดย
มีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือระบบ รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
คณะวิทยาการจัดการ(4.2.2.1) เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยใชระบบและกลไก
ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือ 
หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ (4.2.2.2)  

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ  

คณะวิทยาการจัดการ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเก่ียวของ โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือ หนาเว็บไซต
คณะวิทยาการจัดการ (4.2.3.1) เอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
(4.2.3.2) และหนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม(4.2.3.3)  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป
ใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน  

คณะวิทยาการจัดการ มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน
คือ เลมรายงานผลการวิจัย(4.2.4.1.) และแบบฟอรมรับรองการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน(4.2.4.2.)  

5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

-  

หลักฐาน 
4.2.1.1 ระบบการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.1.2 หนาเว็บไซตคณะคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.1.3 เอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย(ดร.มาริษา , อ.ดวงใจ) 
4.2..2.1  ระบบ รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการ
จัดการ 
4.2.2.2 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ 
4.2.3.2 เอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย(ดร.มาริษา , อ.ดวงใจ) 
4.2.3.3 หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.2.4.1 เลมรายงานผลการวิจัย(ดร.แสงแข) 
4.2.4.2 แบบฟอรมรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน(ดร.แสงแข อ.พงษสันต) 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 4 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 
 

องคประกอบ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 
 

หมายเหตุ 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ
น้ันๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 2,976,774.00 2,976,774.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  ี 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,976,774.00 0.00 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  ี 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 55.00 55.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  ี 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 55.00 0.00 
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 0.00 55.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00 
 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = 0 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 
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เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
27,000   บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 2,976,774 บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 55 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา..54,123.16 บาท (2,976,774 /55=54,123.16 ) 
คะแนนที่ได 5 คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

รายการหลักฐาน 
4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 
4.3.1.2 รายงานประจําป 2553 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
  คณะวิทยาการจัดการ    มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนดมีกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอนมีการสนับสนุนงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สงเสริมคณาจารยในการพัฒนาความรูโดยมีการจัด
อบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

มีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  มีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสนับสนุนการดําเนินการวิจัย   มีกิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)โดย การไดรับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสังคม  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
แนวทางเสริม : 

คณะวิทยาการจัดการ  มีนโยบายสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ  กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทําแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นหรือปรับตามความเหมาะสมกับผลการประเมิลและ มีนโยบายสนับสนุนสงเสริมใหมีนักวิจัยหนา
ใหมของคณะวิทยาการจัดการ  จะจัดอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนและลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
สังคม อยางตอเน่ืองทั้งภายในและภายนอก 

 

องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

 

หมายเหตุ 
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ 
  

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการบริการ 
ทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร(5.1.1.1) การสนับสนุนให
อาจารยในคณะออกไปบริการวิชาการแกสังคม 
ในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร และที่ปรึกษาหนวยงาน
ตางๆ (5.1.1.2)  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน  

คณะ วิทยาการ จัดการ มีการบู รณาการงานบริ การ 
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ไดแก 
1) โครงการมนุษยสัมพันธ กับการทํางานเปนทีม 
ไดนํามาใชประกอบการสอนในรายวิชาองคการและ 
การจัดการ (5.1.2.1)  
2) โครงการบริการที่เหนือชั้น เปนสวนหน่ึงของวิชาความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ (5.1.2.2) 
3) โครงการวัดสวยดวย 5 ส ในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
และเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพมีการนํานักศึกษา
ออกไปบริการวิชาการแกสังคม โดยการประยุกต กิจกรรม 
5 ส จากการเรียนมาใชในโครงการ (5.1.2.3) 
4) โครงการแม็คโครเปนสวนหน่ึงในรายวิชาหลักการตลาด 
(5.1.2.4) 
5) โครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของ CPDเปนสวนหน่ึง
ของวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพและการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ (5.1.2.5) 
6) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการ 
ขององคกรในทองถิ่น (5.1.2.6) 
7) โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
เพื่อการสงออกเชิงปฏิบัติการ ณ องคการบริหารสวนตําบล
คลองจินดา (5.1.2.7) 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมผูประกาศขาว
ชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” 
โดยการประยุกต กิจกรรมและไดนํามาใชประกอบ 
การสอนในรายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน (5.1.2.8) 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การวิจัย  

คณะวิทยาการจัดการมีการการบูรณาการงานบริการ 
ทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย จากการออกไปบริการ
วิชาการในปที่ผานมาทําใหไดโจทยวิจัยจากทองถิ่น ไดแก 
1) การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นสําหรับสถานศึกษา 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดย ไดงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (5.1.3.1) 
2) การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม (5.1.3.2) 
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3) การสรางระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงาม
เพื่อการสงออก การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับ 
การแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม (5.1.3.3) 
4) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงาน 
หอกระจายขาวสาร หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม (5.1.3.4)  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โดยจัดทําสรุปผลประเมินโครงการ 
(5.1.4.1)  
 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  

คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย (5.1.5.1)  

 
หลักฐาน 
5.1.1.1  แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
5.1.1.2  จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ 
5.1.2.1 โครงการมนุษยสัมพันธกับการทํางานเปนทีม  
5.1.2.2 โครงการบริการที่เหนือชั้น 
5.1.2.3 โครงการวัดสวยดวย 5 ส 
5.1.2.4 โครงการแม็คโคร 
5.1.2.5 โครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของ CPD 
5.1.2.6 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถิ่น 
5.1.2.7 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเชิงปฏิบัติการ ณ อบต.คลองจินดา 
5.1.2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”  
5.1.3.1  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงรางการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นสําหรับสถานศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” 
5.1.3.2  งานวิจัย “การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” 
5.1.3.3 งานวิจัย “การสรางระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ

สําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม” 
5.1.3.4 งานวิจัย “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร หมู 18ตําบลบางหลวง อําเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม”  
 
5.1.4.1 สรุปผลประเมินโครงการ 
5.1.5.1 ผลสรุปการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

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

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 3 
ขอ  

มีการดําเนินการ 4 
ขอ  

มีการดําเนินการ 5 
ขอ  

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการบริการ 
ทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดย
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร(5.1.1.1) การสนับสนุนให
อาจารยในคณะออกไปบริการวิชาการแกสังคม 
ในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร และที่ปรึกษาหนวยงาน
ตางๆ (5.1.1.2)  

2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  

คณะวิทยาการจัดการมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ภาคเอกชน ภาครัฐ และหนวยงานวิชาชีพ ไดแก 
1) การเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ ใหกับสํานักพัฒนาการ
ทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในการจัดทํา
มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว (5.2.2.1) 
2) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม (5.2.2.2) 
3) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ใหกับสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (5.2.2.3) 
4) โครงการแม็คโคร (5.2.2.4) 
5) โครงการความรวมมือกับบริษัทเอกชนที่เ ก่ียวของกับ
วิชาชีพ (5.2.2.5) 
6) โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตําบล (5.2.2.6) 
7) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการของ
องคกรในทองถิ่น (5.2.2.7) 
8) โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสวนรวมเสียงตามสาย 
(5.2.2.8) 
9) โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
การสงออกเชิงปฏิบัติการ (5.2.2.9) 

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของโครงการการใหบริการทางวิชาการตอสังคม (5.2.3.1)  

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ  

คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ (5.2.4.1)  
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5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง

วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน  

คณะวิทยาการจัดการมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ภาคเอกชน ภาครัฐ และหนวยงานวิชาชีพ ไดแก 
1) การเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ ใหกับสํานักพัฒนาการ
ทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในการจัดทํา
มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว (5.2.5.1) 
2) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม (5.2.5.2) 
3) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ใหกับสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (5.2.5.3) 
4) โครงการแม็คโคร (5.2.5.4) 
5) โครงการความรวมมือกับบริษัทเอกชนที่เ ก่ียวของกับ
วิชาชีพ (5.2.5.5) 
6) โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตําบล (5.2.5.6) 
7) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการของ
องคกรในทองถิ่น (5.2.5.7) 
8) โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสวนรวมเสียงตามสาย 
(5.2.5.8) 
9) โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
การสงออกเชิงปฏิบัติการ (5.2.5.9)  

 
รายการหลักฐาน 
5.1.1.1  แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
5.1.1.2  จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ 
5.2.2.1 สัญญาเปนที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว 
5.2.2.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม 
5.2.2.3 สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
5.2.2.4 โครงการแม็คโคร 
5.2.2.5 โครงการความรวมมือกับบริษัทเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 
5.2.2.6 โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 
5.2.2.7 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถิ่น 
5.2.2.8 โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสวนรวมเสียงตามสาย 
5.2.2.9 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเชิงปฏิบัตกิาร  
5.2.3.1 ผลการประเมินโครงการ  
5.2.4.1 ผลการประเมินโครงการ  
5.2.5.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ : สัญญาเปนที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับ

นักทองเที่ยว 
5.2.5.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม 
5.2.5.3 สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
5.2.5.4 โครงการแม็คโคร 
5.2.5.5 โครงการความรวมมือกับบริษัทเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 
5.2.5.6 โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 
5.2.5.7 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถิ่น 
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5.2.5.8 โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสวนรวมเสียงตามสาย 
5.2.5.9 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเชิงปฏิบัติการ  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

-ไมมี- -ไมมี-  ไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
หมายเหตุ / ขอสังเกต : 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
  คณะวิทยาการจัดการ มีแผนงานและเปาหมายที่ชัดเจนที่จะออกไปบริการวิชาการใหแกสังคมรวมทั้งมีทีมงาน
จากคณาจารยที่เขมแข็ง จะเห็นไดวาในปการศึกษา 2553 มีการขยายฐานการใหบริการวิชาการ 
ไปยังหนวยงานตางๆ รวมถึงการสรางเครือขายกับหนวยงานราชการ และชุมชนตาง ๆ 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
 แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการ ควรใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ืองและพยายามสรางการรับรูใหกับสังคมและ
ทองถิ่นในเรื่องการใหบริการวิชาการ ซ่ึงจะกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี และสามารถสรางเครือขายความรวมมือไดอยาง
เขมแข็งอันจะนํามาซ่ึงโจทยวิจัยและการบริการวิชาการในดานอ่ืนๆตอไป 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการทํ านุบํารุ งศิ ลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนรวมกับคณะอยู ในคู มือนักศึกษาป
การศึกษา 2553 (6.1.1.1) คณะฯกําหนดแผนการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในยุทธศาสตรคณะฯ 
(6.1.1.2)และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
(6.1.1.3) และมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางการดําเนินงาน(6.1.1.4)และ
ดําเนินงานตามระบบ คณะฯไดกําหนดกิจกรรมและโครงการที่
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเน่ืองมีโครงการและกิจกรรมซ่ึงสอดคลองกับแผนงาน 
(6.1.1.5)  

2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนดวย เชน วิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจและวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ (6.1.2.1) 
โครงการตางๆ (6.1.2.2-6.1.2.26)  

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  

คณะวิทยาการจัดการมีการสง เสริมการดําเ นินการดาน
ศิลปวัฒนธรรม และมีการเผยแพรกิจกรรมโครงการตางๆผาน
ทาง www.npru.ac.th (6.1.3.1)  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จทุกโครงการ
อยูในรูปเลมรายงานโครงการ (6.1.4.1-6.1.4.25)  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

จากผลประเมินขอคิดเห็นโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูให
ยอมเปนที่รัก” และโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาค
เรียนที่ 1/ 2553 ที่จัดโดยโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ผล
การประเมินเสนอใหมีการจัดกิจกรรมดีๆอยางน้ีตอไปทุกภาค
เรียน ซ่ึง คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดใหมีการดําเนินการ
โครงการดังกลาวอยางตอเน่ือง ผลที่เกิดขึ้นทําใหนักศึกษา มี
ความรับผิดชอบ,มีสมาธิในการเรียนและรูจักเสียสละมากขึ้น 
(6.1.5.1-6.1.5.3)  

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

มีการดําเนินงานตามระบบกลไกลการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ (6.1.6.1) และมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติโดยนํานักศึกษาเขารวม โครงการสอบตอบ ปญหา
ศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่ 5 นานาชาติ ภาคภาษาจีน 
(World Pec 5th) โดยนักศึกษามีการเขารวมโครงการ
ประมาณ 100 คนและไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
(6.1.6.2) มีนักศึกษาเปนอาสาสมัครโครงการตอบปญหาธรรมะ
ทางกาวหนา ครั้งที่ 29 (6.1.6.3) เปนอาสาสมัครโครงการฟนฟู
ศีลธรรมโลก (6.1.6.4)  และอาสาสมัครวันคุ มครองโลก 
(6.1.6.5)  

 
รายการหลักฐาน 
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2553 
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
6.1.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
6.1.2.1 แนวการจัดการเรียนรูวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

(1/2553,2/2553) 
6.1.2.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง) 
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6.1.2.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง) 
6.1.2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (13ครั้ง) 
6.1.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา” ภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (13ครั้ง) 
6.1.2.6 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
6.1.2.7 โครงการพัฒนาคนรุนใหมใสใจวัฒนธรรม 
6.1.2.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(บายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพี่ MS) 
6.1.2.9 โครงการจิตอาสาผาปาสามัคคี (4 วัด) 
6.1.2.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายอบรมจริยธรรม Freshy Star 
6.1.2.11 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 78 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
6.1.2.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีกับการคิดเชิงบวก 
6.1.2.13 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 83 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
6.1.2.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิถีการทํางานเปนทีม 
6.1.2.15 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนยแปลภาษาจีนมูลนิธิธรรมกายจังหวัด ปทุมธานี 
6.1.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายคุณธรรมเพื่อพฒันาศักยภาพผูนํา(1/53) 

จ.นครนายก 
6.1.2.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายการเสริมศักยภาพผูนํา (2/53) 

จ.นครราชสีมา 
6.1.2.18 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําป2553เรื่อง จริยธรรมกับการทํางาน 
6.1.2.19 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (2/2553) จํานวน 11 ครั้ง 
6.1.2.20 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (1/2553) จํานวน 8 ครั้ง 
6.1.2.21 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนบานทาเรือ จ.เพชรบุรี 
6.1.2.22 โครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”ครั้งที่ 2 
6.1.2.23 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
6.1.2.24 โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29 
6.1.2.25 อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star 5 
6.1.2.26 อาสาสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day) 
6.1.3.1 หนาเว็บไซด www.npru.ac.th  
6.1.4.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง) 
6.1.4.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง) 
6.1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (13ครั้ง) 
6.1.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา” ภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (13ครั้ง) 
6.1.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
6.1.4.6 โครงการพัฒนาคนรุนใหมใสใจวัฒนธรรม 
6.1.4.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(บายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพี่ MS) 
6.1.4.8 โครงการจิตอาสาผาปาสามัคคี (4 วัด) 
6.1.4.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายอบรมจริยธรรม Freshy Star 
6.1.4.10 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 78 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
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6.1.4.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีกับการคิดเชิงบวก 
6.1.4.12 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 83 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
6.1.4.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิถีการทํางานเปนทีม 
6.1.4.14 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนยแปลภาษาจีนมูลนิธิธรรมกายจังหวัด ปทุมธานี 
6.1.4.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา(1/53) 

จ.นครนายก 
6.1.4.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายการเสริมศักยภาพผูนํา (2/53) 

จ.นครราชสีมา 
6.1.4.17 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําป2553เรื่อง จริยธรรมกับการทํางาน 
6.1.4.18 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (2/2553) จํานวน 11 ครั้ง 
6.1.4.19 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (1/2553) จํานวน 8 ครั้ง 
6.1.4.20 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนบานทาเรือ จ.เพชรบุรี 
6.1.4.21 โครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”ครั้งที่ 2 
6.1.4.22 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
6.1.4.23 โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29 
6.1.4.24 อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star 5 
6.1.4.25 อาสาสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day) 
6.1.5.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง) 
6.1.5.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง) 
6.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (13ครั้ง) 
6.1.6.1 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
6.1.6.2 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
6.1.6.3 โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29 
6.1.6.4 อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star 5 
6.1.6.5 อาสาสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day) 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ เปนผูดูแลรับผิดชอบ     การจัดกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตอเน่ืองทุกป และมีงบประมาณใหตามความ
เหมาะสม มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ  กิจกรรมนักศึกษา ออก
สูชุมชนและระดับชาติ  

มหาวิทยาลัย  และคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญ
กับกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
 แนวทางการพัฒนา   

คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมใหกับนักศึกษา      



48 
 
องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

หมายเหตุ หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการ บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตาม เกณฑของ 
สมศ. 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 สภาสถาบันปฏิบตัิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา  

คณะกรรมการประจําคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตร  และแผนการดําเ นินงาน โดยให
ขอเสนอแนะในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และแผนการ
ดําเนินงานป 2553 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) หลังจาก
น้ัน คณะได จัดประชุมเชิ งปฏิบั ติ การ เพื่ อปรับแผน
ยุทธศาสตร ในการประชุมอาจารยเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2553 ณ หองประชุม 626 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2) 
สําหรับแผนการดําเนินงานคณะ กรรมการผูรับผิดชอบได
รวมกันจัดทําแผนการดําเ นินงาน (เอกสารหมายเลข 
7.1.1 .3 )  เ ม่ือคณะ จัดทํ าแผนยุทธศาสตรและแผน
ดําเนินงานเสร็จส้ินแลว ไดสงใหคณะกรรมกรประจําคณะ
เห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) 

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน  

ผูบริหาร ไดบริหารงานโดยนําตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการ
ดําเ นินงานมาเปนแนวทางในการบริหารงาน รวมถึง
ถายทอดตัวชี้วัดใหผูบริหารระดับโปรแกรมวิชา คณาจารย
ทราบ และยึดถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1) 

3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน  

คณบดีกําหนดใหโปรแกรมวิชารายงานผลการดําเนินงาน
ตามไตรมาสและนํามาวิเคราะห/สรุปใหมหาวิทยาลัยทราบ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) 

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม  

คณบดีบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจใหรอง
คณบดี 3 ทาน ผูชวยคณบดี 2 ทานรับผิดชอบงานตาม
ภาระหนาที่ ดังน้ี ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน รองคณบดี
รับผิดชอบดานวางแผนและบริหาร 
อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา รองคณบดีรับผิดชอบดาน
วิชาการ สารสนเทศ และวัฒนธรรม 
อ.สมใจ เภาดวง รองคณบดีรับผิดชอบดานประกันคุณภาพ 
วิจัยและบริการวิชาการ 
อ.ดร.มาริษา สุจิตวณิช ผูชวยคณบดีรับผิดชอบดานกิจการ
นักศึกษา และกองทุนกูยืม 
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อ.ไพโรจน รมบารมี ผูชวยคณบดีรับผิดชอบดานกิจการ
พิเศษ(เอกสารหมายเลข 7.1.4.1, 7.1.4.2) 

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ  

คณบดี จัดใหมีการประชุมอาจารยทั้งคณะภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง เพื่อสรางความเขาใจและรับรูรวมกันเก่ียวกับ
นโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยและของคณะ รวมถึง
การส่ือสารดวยชองทางอ่ืน ๆ ไดแกขอมูลทาง Web Site 
วารสารคณะ บันทึก โทรศัพท ในกรณีที่ เปนขาวสาร
เรงดวน จะแจงดวยวาจาโดยตรงดวย (เอกสารหมายเลข 
7.1.5.1) 

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ผูบริหาร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ดาน 
กลาวคือ 

1) หลักประสิทธิผล คณะบริหารงานโดยยึดการ
บรรลุความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรและแผนการ
ดําเนินงาน 

2)หลักประสิทธิภาพ คณะฯบริหารงานโดยมุงเนน
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เชน ทุกโปรแกรมวิชา
สามารถใชหองประชุม หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
อุปกรณประกอบการสอนรวมกัน และเครื่องตรวจขอสอบ 
เปนตน 

3)หลักการตอบสนอง คณะฯใหความสําคัญกับการ
บริการใหกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ เชน การสาธิตการ
ใชเครื่องตรวจขอสอบกับหนวยงานภายนอกคณะ และ
อาจารยภายในคณะฯ 

4)หลักภาระรับผิดชอบ คณะฯตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอภาระกิจหลัก เชน การใหบริการชุมชน ใน
ลักษณะตาง ๆ เชน โครงการอบรมผูทําบัญชี โครงการ
อบรมการสรางทีมงาน ฯลฯ 

5)หลักความโปรงใส คณะฯเปดโอกาสใหบุคลากร
และผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบการทํางานของผูบริหารใน
ชองทางตาง ๆ เชน การสอบถามโดยตรงกับคณบดี ทาง
อินเตอรเน็ต และบันทึกขอความ เปนตน 

6)หลักการมีสวนรวม คณะฯเปดโอกาสใหบุคลากร
และผูมีสวนเก่ียวของแสดงความคิดเห็น เสนอแนะการ
บริหารงานในลักษณะตาง ๆ เชน การประชุม การตัดสินใจ
ในรูปคณะกรรมการ ฯ 

7)หลักการกระจายอํานาจ การบริหารงานระดับ
คณะฯ คณบดี แตงตั้งรองคณบดี 3 ทาน และผูชวยคณบดี 
2 ทานรับผิดชอบงานของคณะในแตละดาน นอกจากน้ัน 
แตละโปรแกรมวิชา มีการแตงตั้งประธาน รองประธาน 
กรรมการ และเลขานุการรับผิดชอบการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

8)หลักนิติธรรม คณบดีและผูบริหารแตละระดับ
บริหารงานโดยยึดระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานร 

9)หลักความเสมอภาค บุคลากร นักศึกษา และผูมี
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สวนเก่ียวของ ไดรับการดูแล อยางเทาเทียมกันตาม
ประเภท/ตําแหนงงาน 

10)หลักมุงเนนฉันทามติ คณะบริหารงานโดยให
เกียรติแกผูรวมงาน และยอมรับมติในการประชุม 

นอกจากน้ี ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติตนเองผาน
ส่ือWeb Site และคณะมีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง รายงานประจําป ควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเส่ียง เสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย ( เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.1-7.1.6.5) 
 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

ผูบริหารคณะนําผลการประ เ มินในปที่ผ านมา และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ มาทําแผนการ
ปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหาร เชน ดานการกระจาย
อํานาจการบริหารงานใหชัดเจน การส่ือสารขอมูลขาวสาร
ใ ห บุ ค ล า ก ร รั บ ท ร า บ  ก า ร จั ด แ ผ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารคณะพรอมการจัดทําเอกสารใหถูกระเบียบ
ราชการ ฯ (7.1.7.1) 

 
รายการหลักฐาน 
7.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1.1.2 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
7.1.1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานป 2553 
7.1.1.4 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
7.1.2.1 แผนการดําเนินงานป 2553 
7.1.3.1 รายงานการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา 
7.1.4.1 คําส่ังแตงตั้งผูบริหารคณะ 
7.1.4.2 ภาระงานผูบริหารคณะ 
7.1.5.1 บันทึกแจงใหอาจารยทราบ/รายงานการประชุม 
7.1.6.1 รายงานการใชงบประมาณ 
7.1.6.2 รายงานการประเมินตนเอง 
7.1.6.3 รายงานประจําป 
7.1.6.4 รายงานการควบคุมภายใน 
7.1.6.5 รายงานการบริหารความเส่ียง 
7.1.7.1 สรุปขอเสนอแนะจากการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร 
แผนการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย  

คณะจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู  (เอกสาร
หมายเลข 7.2.1.1) และไดประชุมประเด็นความรูดาน
การผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย(เอกสารหมายเลข 
7.2.1.2) 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

คณะไดแตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดการดานการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1) รวมถึง
การกําหนดกลุมเปาหมาย  

3 มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด  

คณะไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยมาใหความรูในการ
เขียนโครงรางการวิจัย เพื่อใหผูทําวิจัยมีโอกาสไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น
วิจัย (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1) อาจารยไดเขารวม
อบรมอาจารยที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัยซ่ึงมหาวิทยาลัย
ได เ ชิญ  ผศ . เ กี ย รติ ศั กดิ์  ( อ .บ วน )  ซ่ึ ง เ ป น ผู ที่ มี
ประสบการณดานอาจารยที่ปรึกษามาเปนวิทยากร 
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) รวมถึงการสงอาจารยเขา
อบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแนวทางพุทธ หลัง
การอบรมอาจารยไดนํามาถายทอดใหอาจารยในคณะ
รับทราบ(เอกสารหมายเลข 7.2.3.3) 

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge)  

คณะไดรวบรวมความรูดานการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยไวใน Web siteของคณะ เพื่อเผยแพรให
ผูอ่ืนทราบ(เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) 

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

อาจารยในคณะ โดยเฉพาะนักวิจัยมือใหมไดนําความรู
ดานการวิจัยมาเปนแนวปฏิบัติโดยมีหัวหนาหนวยวิจัย
เปนผูประสาน และใหคําปรีกษา (เอกสารหมายเลข 
7.2.5.1)สําหรับดานคุณธรรม จริยธรรมแตละหลักสูตร
ไดนํานักศึกษาไปเขาคายคุณธรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามี
สมาธิในการเรียนมากขึ้น(เอกสารหมายเลข 7.2.5.2)  

 
หลักฐาน 
7.2.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
7.2.1.2 รายงานการประชุมการจัดการความรู 
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7.2.2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
7.2.3.1 หนังสือเชิญวิทยากร 
7.2.3.2 เอกสารการเขาอบรม 
7.2.3.3 บันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู 
7.2.4.1 Web site คณะ 
7.2.5.1 จัดตั้งหนวยวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
7.2.5.2 โครงการเขาคายคุณธรรม 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเส่ียง  

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบป การ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของ
สถาบันในการ ควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเส่ียงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ ชัดเจน  
ตัวอยางความเส่ียงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน  
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ได แตไมพบแผนการจัดการความเส่ียงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ
ดังกลาว  
2. สถาบันหรือหนวยงานเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัย ตางๆ เชน 
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ 
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามส่ือตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน  
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ 
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก  
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1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ ลด
ผลกระทบสําหรับความเส่ียงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน  
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได กําหนด
ไวลวงหนา 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร

ความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

คณะแตงตั้งคณะกรรมการดานบริหารความเส่ียง 
(เอกสารหมายเลข 7.4.1.1) 

2 มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอยางเชน 
- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

คณะดําเนินการวิเคราะหและระบุความเส่ียง 3 ดาน 
(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2  

คณะฯดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงขางตน (เอกสารหมายเลข 
7.4.3.1) 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียง
สูง และดําเนินการตามแผน  

คณะจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง 
(เอกสารหมายเลข 7.4.4.1)  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 
1 ครั้ง  

คณะฯดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและรายงานตอมหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง 
(เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) 

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงใน
รอบปถัดไป  

คณะฯดําเนินการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของ
ผูบริหารระดับสูงไปใชปรับแผนความเส่ียงในปตอไป 
(เอกสารหมายเลข 7.4.6.1) 
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หลักฐาน 
7.4.1.1 คําส่ังแตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.4.2.1 รายงานความเส่ียง 
7.4.3.1 รายงานความเส่ียง 
7.4.4.1 รายงานความเส่ียง 
7.4.5.1 รายงานความเส่ียง 
7.4.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 5 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 
 

องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีที่ 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

หมายเหตุ แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ 
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ 
สอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหา
สําหรับการ ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุน
ที่ตองการใช ซ่ึงจะ เปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการให
กลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวา
สามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา 
หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ อ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญา
เปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิต
บัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของสถาบัน  
คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดทําแผนทางการเงินและ
งบประมาณที่สอดคลองตามตัวชี้วัดและแผนกลยุทธของ
สถาบัน (8.1.1) 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ
การจัดสรร  และการวางแผนการ ใช เ งิ นอยาง มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

คณะวิทยาการจัดการไดมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
พิจารณาและ จัดสรรรวมทั้ งวางแผนใช เงิ นอย าง มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและมีหลักเกณฑที่
ชัดเจน (8.1.2)  

3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

มีการจัดทําแผนงบประมาณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
(8.1.3) 



55 
 
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ

รายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
คณะวิทยาการจัดการไดจัดทํารายงานการใชงบประมาณ
ตอผูบริหารสถาบันเปนประจําในทุกครั้งที่ไดมีการใชจาย
งบประมาณ(8.1.4) 

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช ในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของสถาบันอยางตอเน่ือง  

คณะวิทยาการจัดการไดมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของคณะวิทยาการจัดการอยางตอเน่ือง
โดยไดทําตารางสรุปและวิเคราะหการใชงบประมาณ
(8.1.5) 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใช เงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  

คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจ
สบภายใน ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบัน(8.1.6)  

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

-  

 
รายการหลักฐาน 
8.1.1 คําขอเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 
8.1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
8.1.3 ตารางสรุปแผนงบประมาณประจําป  
8.1.4 สรุปการใชจายตามรหัสกิจกรรม  
8.1.5 ตารางสรุปการใชจายงบประมาณ 
8.1.6 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
  คณะวิทยาการจัดการ  มีการจัดทําแผนทางการเงินและงบประมาณที่สอดคลองตามตัวชี้วัดและแผนกลยุทธของ
สถาบัน 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
 แนวทางพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการ  ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะส้ันและระยะยาวที่ระบุที่มาและ
ใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ สอด
รับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการ ดําเนินงานตามกลยุทธ
แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ใหเห็นอยางชัดเจน 
 

องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1 ขอ 2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 7 หรือ 8 ขอ 9 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรคณะฯ 
ตั้งแตระดับโปรแกรมวิชา (9.1.1.1) จากน้ันมีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา (9.1.1.2) และมี
การแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ตัวองคประกอบ (9.1.1.3)  

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ปร ะ กันคุณภ าพการ ศึ กษาภ าย ใน  โ ด ย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน  

คณะกรรมการระดับนโยบายและคณบดีมีการกําหนด
นโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยประชุมอาจารยในคณะฯ และแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา (9.1.2.1) และสงเสริมใหอาจารยในคณะฯ 
ไปอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม ทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1.2.2)  

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน  

-  

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ สํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่ มีขอมูลครบถวนตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ตั้งแตการควบคุม ติดตาม
การดําเ นินงานและประเมินคุณภาพโดยกําหนดใหทุก
โปรแกรมวิชาที่ของบประมาณในการจัดโครงการ ตาง ๆ 
จะตองกําหนดกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม/โครงการและ
กําหนดตัวชี้ วัดความสําเร็จไวในโครงการที่จัดเพื่อพัฒนา
นักศึกษาทุกโครงการ (9.1.4.1) และคณะฯ ไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองเสนอตอมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา 
(9.1.4.2) มีการนําผลการประเมินไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะฯและโปรแกรมวิชา (9.1.4.3) 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัว
บงชี ้ 

คณะวิทยาการจัดการไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมาปรับปรุงการทํางานโดยคณะไดจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนงานพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้นโดยใหคณาจารยในคณะเขา
รวมทุกคน (9.1.5.1) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรม
วิชา และคณะวิทยาการจัดการ” (9.1.5.2) และคณะฯ ได
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและพัฒนาองคประกอบและ
ตัวบงชี้ (9.1.5.3)  

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ

คณะวิทยาการจัดการมี website ที่สามารถนําเสนอขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
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คุณภาพ  ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้ง
ระดับบุคคล คณะวิชา และมหาวิทยาลัย โดยสามารถเขาไปที่ 
http.//msc.ac.th (9.1.6.1)  

7 มีสวนรวมของผู มีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  

คณะวิทยาการจัดการสงเสริมใหนักศึกษา เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการอบรม
ความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาตั้งแตระดับ
โปรแกรมวิชา (9.1.7.1) จัดโครงการอบรมความรูดานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาที่เปนกลุมผูนํานักศึกษาทั้งของ
คณะและตางคณะ (9.1.7.2) และสงเสริมใหคณาจารยใน
คณะฯ ไปอบรมความรูด านประกันคุณภาพการศึกษา 
(9.1.7.3) และแตงตั้งผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้ใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (9.1.7.4 ) 
ในสวนของผูใชบัณฑิตไดมีสวนรวมโดยใหขอมูลปอนกลับจาก
การที่ นักศึกษาไปฝกงานตามสถานประกอบการตาง ๆ 
(9.1.7.5)  

8 มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน  

คณะวิทยาการจัดการมีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะโดยคณะไดสง
คณาจารยของคณะไปอบรมความรู เ ก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ.และ สมศ. (ใหม) รวมกับอาจารยคณะ
อ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (9.1.8.1)และมีกิจกรรมรวมกัน
ระหวางคณะโดยมหาวิทยาลัยไดจัดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับโปรแกรมวิชา ระดับคณะ และแตงตั้งอาจารย
ตางคณะภายในมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจประเมิน(9.1.8.2)  

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน  

-  

หลักฐาน 
9.1.1.1 ยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการและยุทธศาสตของทุกโปรแกรมวิชา  
9.1.1.2 เลมรายงานการประเมินตนเองป 51 -52  
9.1.1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแตละตัวบงชี ้
9.1.2.1 คําส่ังคณะวิทยาการจัดการแตงตั้งผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี ้
9.1.2.2 คําส่ังใหขาราชการไปอบรมประกันคุณภาพที่ มจธ. 

คําส่ังใหอาจารยอบรมความรูตัวบงชี้ตัวใหม ของมหาวิทยาลัย 
9.1.4.1 ปฏิทินการจัดโครงการของแตละโปรแกรมวิชา 
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง 
9.1.4.3 แผนการของบประมาณของแตละโปรแกรมวิชา 
9.1.5.1 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2307/2553 ใหอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การจัดทําแผนงานพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา” 
9.1.5.2 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 780/2554 ใหคณาจารยคณะวิทยาการจัดการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา และคณะวิทยาการจัดการ” 
9.1.5.3 คําส่ังคณะวิทยาการจัดการที่ แตงตั้งกรรมการจัดทํา SAR 
9.1.6.1 หนา website http.//msc.ac.th คณะวิทยาการจัดการ 
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9.1.7.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
9.1.7.2 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
9.1.7.3 คําส่ังอบรมประกันคุณภาพ  
9.1.7.4 คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี ้
9.1.7.5 แบบประเมินนักศึกษาฝกงาน 
9.1.8.1 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2056/2553 ใหขาราชการและบุคลากรเขารวมประชุม 
9.1.8.2 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 965/2554 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับโปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา ประจําปการศึกษา 2553 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 7 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
  คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกป  มีการใหความรูกับคณาจารยอยูเสมอและมี
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามที่ สกอ. กําหนดทุกตัวบงชี ้
  
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
 แนวทางเสริม   
                         คณะวิทยาการจัดการควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบตัวและพัฒนาตามตัวบงชี้ตามที่ 
สกอ.กําหนด และสงเสริมใหคณาจารยไมวาจะเปนอาจารยที่เคยปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพแลวและอาจารยที่มาใหม
ไปอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในเรื่องประกัน
คุณภาพของโปรแกรมวิชาและคณะฯ โดยจัดโครงการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาทุกป 
 

องคประกอบ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบงช้ีที่ 10.1 (สกอ.) การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ขอ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 
1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) และสงเสรมิสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความ
สะดวก และบุคคล  

คณะวิทยาการจัดการมีแผนพัฒนาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยกําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย (10.1.1.1) มีจัดอบรมความรู
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ดานการประกันคุณภาพและแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ใหกับคณาจารยในคณะ
เพื่อใหคณาจารยทุกคนมีความรูและนําไปปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน (10.1.1.2) และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และบุคคล โดยทําคําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี (10.1.1.3)  

2 จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด  

คณะฯ มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดาน
ประชาธิปไตย เชน โครงการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา การเขาชมรมและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรม สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
โครงการรณรงคประชาธิปไตย (10.1.2.1) ในดาน
คุณธรรม จริยธรรม ไดจัดโครงการผูใหยอมเปนที่
รักเพื่อใหนักศึกษามารวมทําบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา (10.1.2.2) และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดโครงการกีฬาเฟรชชีเ่พื่อตานภัยยา
เสพติด (10.1.2.3) โครงการประกวดรองเพลงพระ
ราชนิพนธ (10.1.2.4)  

3 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรู
และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) อยางมีคุณภาพ  

คณะฯ มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาของคณะ ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
อยางมีคุณภาพ โดยไดจัดโครงการอบรมการ
จัดการความรูและการประกันคุณภาพและ
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ใหคณาจารย 
บุคลากรของคณะฯ และบุคคลอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
(10.1.3.1)  
 
 
 

4 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  

คณะฯ ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยสง
นักศึกษาและบุคลากรเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) เชน รวมงานกับกองพัฒนา
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามปฏิทินของ
กองพัฒนาฯ (10.1.4.1)  

5 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริม
ใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)  

 

 
รายการหลักฐาน 
10.1.1.1 ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
10.1.1.2 คําส่ังใหอาจารยเขาอบรมการจัดการความรูและประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
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10.1.1.3 คําส่ังคณะวิทยาการจัดการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานนโยบาย 3 ดี 
10.1.2.1 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา การเขาชมรมและการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม 
10.1.2.2 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก 

โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

10.1.2.3 โครงการกีฬาเฟรชชี่เพื่อตานภัยยาเสพติด 
10.1.2.4 โครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ 
10.1.3.1 คําส่ังใหอาจารยเขาอบรมการจัดการความรูและประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
10.1.4.1 ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา 

หนังสือขอความรวมมือจากกองพัฒนานักศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 
 

องคประกอบ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบงช้ีที่ 10.2 (สกอ.) ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด 
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน  

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน คะแนน 1 คะแนน 3  คะแนน 5  
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 
ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 
ดาน 

มี กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน  

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพื้นฐาน ผลรวมจาก

คณะ 
จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 0 0 
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย  

0 0 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด  

0 0 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =1.000 ผลลัพธ = 0.000 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ดาน 3 ดาน 5.00 บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาการจัดการไดพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย 3 
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ดี เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 1. ประชาธิปไตย โดยคณะฯ สงเสริมประชาธิปไตยโดยจัดกิจกรรมเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเปนผูนําในการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (10.2.1.1) 2. คณะฯ ไดสงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนไทย เพื่อใหนักศึกษามีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซ่ือสัตย สุจริต โดยจัดโครงการผูใหยอม
เปนที่รัก ใหนักศึกษามารวมทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี โครงการวันไหวครู โครงการหลอเทียน แหเทียนจํานําพรรษา 
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งวันพอและวันแม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา (10.2.1.2) 3. นอกจากน้ันคณะฯ ยังสงเสริมดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับยาเสพติด ใหรูและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากส่ิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ สงเสริมให
นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหนักศึกษาสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข โดยคณะฯ ไดจัดโครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ โครงการพี่เตือนนองลดปญหาความเส่ือมศีลธรรมทาง
เพศและยาเสพติด โครงการประกวดดาวเดือน โครงการประกวดโฟลคซอง (10.2.1.3) 

2.คณะฯ มีการรายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษาโดยเขียนสรุปเปนรูปเลมรายงานของแตละโครงการ 
(10.2.2.1) 

3. มีการรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) โดยจัดทําเลมสรุป
การจัดการโครงการ (10.2.3.1) 

รายการหลักฐาน 
10.2.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
10.2.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก 
 ภาพถายวันไหวคร ู
 โครงการหลอเทียน แหเทียนจํานําพรรษา  
 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งวันพอและวันแม  
10.2.1.3 โครงการเพลงในสวนตอน “รักพอรักเพลงของพอ” ครั้งที่ 2  
 โครงการประกวดโฟลคซอง 
 โครงการพี่เตือนนองลดปญหาความเส่ือมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด 
 โครงการประกวดดาวเดือน  
10.2.2.1 สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ (ในเลมโครงการ) 
10.2.3.1 ผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม (ในเลมโครงการ) 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
  คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการในการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ทุกดานเพื่อสนองนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
 แนวทางการพัฒนา  : 

คณะวิทยาการจัดการควรจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมดานภูมิคุมกันยาเสพติดและสงเสริมประชาธิปไตยเพิ่มมากข้ึน 
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สวนท่ี 3  สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ    

                        
 ตัวบงช้ี

คุณภาพ 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 
(เกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1 6 ขอ - - 7 4 

 ตัวบงชี้ที่ 2.1 3ขอ - - 3 3 

 ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 12 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก=25.455/คํานวณคารอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5=30.000)=4.42 

4.42 

 ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 12 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ=25.455/คารอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5=60.000)=2.121 

2.12 

 ตัวบงชี้ที่ 2.4 3 ขอ - - 6 4 

 ตัวบงชี้ที่ 2.6 4 ขอ - - 6 4 

 ตัวบงชี้ที่ 2.7 3 ขอ - - 3 3 

 ตัวบงชี้ที่ 2.8 3 ขอ - - 4 4 

 ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 ขอ - - 7 5 

 ตัวบงชี้ที่ 3.2 4 ขอ - - 6 5 

 ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ - - 6 4 

 ตัวบงชี้ที่ 4.2 3 ขอ - - 4 4 

 ตัวบงชี้ที่ 4.3 27,000 0.00 0.00 2976774/55=54,123.16 5 

 ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 ขอ - - 5 5 

 ตัวบงชี้ที่ 5.2  3 ขอ - - 5 5 

 ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 ขอ - - 6 5 

 ตัวบงชี้ที่ 7.1 4 ขอ - - 7 5 

 ตัวบงชี้ที่ 7.2 3 ขอ - - 5 5 

 ตัวบงชี้ที่ 7.4 3 ขอ - - 6 5 
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 ตัวบงช้ี

คุณภาพ 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

     ตัวตั้ง ตัวหาร     

 ตัวบงชี้ที่ 8.1 4 - - 6 4 

 ตัวบงชี้ที่ 9.1 4  ขอ - - 7 4 

 ตัวบงชี้ที่ 10 3  ขอ   3 ดาน 5 

 
 
ตารางท่ี ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 

   

        องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  

องคประกอบที่ 1 0.00 5.00 0.00 1.25 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 

  

องคประกอบที่ 2 2.12 4.60 0.00 2.45 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

องคประกอบที่ 3 0.00 5.00 0.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 4 0.00 4.00 0.00 1.33 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 

  

องคประกอบที่ 5 0.00 5.00 3.33 3.33 การดําเนินงานระดับพอใช   

องคประกอบที่ 6 0.00 5.00 0.00 1.67 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

องคประกอบที่ 7 0.00 5.00 0.00 3.75 การดําเนินงานระดับดี   

องคประกอบที่ 8 0.00 4.00 0.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี   

องคประกอบที่ 9 0.00 4.00 0.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี   
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

1.27 4.67 0.63 2.57 การดําเนินงานระดับพอใช   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

      

 
ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    

                        
มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมาย
เหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  

มาตรฐานที่ 1 0.00 4.67 0.00 2.00 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

มาตรฐานที่ 2 0.00 5.00 0.00 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

มาตรฐานที่ 2 
ก 

0.00 4.67 0.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี   

มาตรฐานที่ 2 
ข 

1.59 4.67 1.25 2.46 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

มาตรฐานที่ 3 0.00 4.50 0.00 1.80 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

เฉล่ียรวมทุกตัว
บงชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

1.27 4.67 0.63 2.57 การดําเนินงานระดับพอใช   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

      

 
 
 
 
ตารางที ่ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
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มุมมองดานการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมาย
เหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

0.00 4.71 1.67 2.87 การดําเนินงานระดับพอใช   

ดานกระบวนการ
ภายใน 

0.00 4.75 0.00 2.71 การดําเนินงานระดับพอใช   

ดานการเงิน 0.00 4.00 0.00 2.00 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

3.18 4.50 0.00 1.92 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมุมมอง 

1.27 4.67 0.63 2.57 การดําเนินงานระดับพอใช   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 
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ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา    

                        
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมาย
เหต ุ

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา  

            

 (1)ดานกายภาพ 0.00 5.00 0.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

 (2)ดานวิชาการ 3.18 4.67 0.00 4.07 -   

 (3)ดานการเงิน 0.00 4.00 0.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี   

 (4)ดานการบริหาร
จัดการ 

0.00 4.75 0.00 2.11 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

0.80 4.60 0.00 3.80 การดําเนินงานระดับดี   

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

            

 (1)ดานการผลิตบัณฑิต 0.00 4.75 0.00 2.38 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

 (2)ดานการวิจัย 0.00 4.00 0.00 1.33 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน   
 (3)ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

0.00 5.00 3.33 3.33 การดําเนินงานระดับพอใช   

 (4)ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

0.00 5.00 0.00 1.67 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

0.00 4.69 0.83 2.18 การดําเนินงานตองปรับปรุง   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

1.27 4.67 0.63 2.57 การดําเนินงานระดับพอใช   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 
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ภาคผนวก ช 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ท่ี                  /๒๕๕๔ 

เร่ือง      แตงตัง้คณะกรรมการการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

………………………………………….. 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายใน
เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
นโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ   ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา ดานประดิษฐ  กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย ลําใย   กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณ ี  กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร  กรรมการ 
๙. อาจารย ดร.สุวิมล  มรรควิบูลยชัย  กรรมการ 
๑๐. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
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๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
๑๓. อาจารยศิริชัย   โสภา   กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  กรรมการ 
๑๕. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   กรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพจนีย กงตาล   กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก  กรรมการ 
๑๘. นางรัตนา   จันทนากร  กรรมการ 
๑๙. อาจารยอภินันท  จุนกรณ   กรรมการและเลขานุการ 

 
ใหคณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพัฒนา

ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานในการ

ประกันคุณภาพภายใน 
๓.  กํากับติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน 
๔. สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง 

โดยถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศร ี   กรรมการ  
๓. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ  
๔. อาจารยสมใจ   เภาดวง   กรรมการ  
๕. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล  กรรมการ  
๖. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ  
๗. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการ  
๘. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีช้ัน   กรรมการ  
๙. อาจารยอนัญญา  ทองสิมา  กรรมการ  
๑๐. นางสมรัก   เปลงเจริญศิริชัย  กรรมการ  
๑๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   กรรมการ  
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๑๒. อาจารยอภินันท  จุนกรณ   กรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการดําเนินงาน  มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในดานการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ

ติดตามคุณภาพ  และการประเมินตนเอง 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชกํากับ ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย 
๓.  ดําเนินการใหมีการจัดทําตัวบงช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยใหครบถวนตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) 

๔.  ดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานตางๆ เพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ และรายงานผลกลับไปยัง  หนวยงานนั้น  เพ่ือการรับรองและปรับปรุง
แกไข 

๖.  ดําเนินการใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด เปนประจําทุกป (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันส้ินปการศึกษา) 

๗.  พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมิน
ตนเอง ใหมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อยางตอเนื่อง 

๘.  ดําเนินการใหมีการเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย   

๙.  กําหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันเพ่ือไปสูการปฏิบัต ิ

 
   ส่ัง      ณ      วันท่ี           ๓ กุมภาพันธ   พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                  ท่ี                    

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและ
กลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง  
ดังนี้ 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 
 ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยผุสดี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
 ๓.  อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
 ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 ๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 ๖. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
 ๗. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
 ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
 ๙. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการ 
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 ๑๒. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน  กรรมการ 
 ๑๔. อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยพิมพพสุ  จวบความสุข  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยนาฎนภา  โพธิ์เรือง  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยวรชิน   ม่ังค่ัง   กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
 ๒๓. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
  ๑.   อาจารยนงนุช   ยังรอด   ประธานกรรมการ 
  ๒.   ผูชวยศาสตราจารยประวิณ พูลทรัพย  กรรมการ 
  ๓. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยจิรศุภา   ปลองทอง  กรรมการ 
  ๕. อาจารยวิภาดา   เปลี่ยนไทย  กรรมการ 
  ๖. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
  ๗. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑. อาจารยปราณี   สีนาค   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสัมฤทธิ์   ทองสิมา   กรรมการ 
  ๓. อาจารยกันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
  ๕. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
  ๖. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
  ๗. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
  ๙. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
  ๑๐. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
  ๑๑. อาจารยลลนา   ปฐมชัยวัฒน  กรรมการ 
  ๑๒. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
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  ๑๓. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
  ๑๔. อาจารยจันทรา   พรมปาน  กรรมการ 
  ๑๕. อาจารยณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
  ๑.   อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ  กรรมการ 
  ๓. อาจารยปยนาถ   อิ่มดี   กรรมการ 
  ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
  ๕. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
  ๖.  อาจารยภรสรัญ   แกนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
  ๑.   อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยญาณภัทร  ยอดแกว   กรรมการ 
  ๓. อาจารยศศิพัชร   จําปา   กรรมการ 
  ๔. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
  ๕. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
  ๖.   อาจารยวรากรณ  พูลสวัสด์ิ  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 

๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
๓. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
๔. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
๖. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 

๑. อาจารยการุณย   ดานประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
๓. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
๔. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
๕. อาจารยอัญชนา   สุมาตรา   กรรมการ 
๖. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
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๑. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
๓. อาจารยอารีรัตน  ฟกเย็น   กรรมการ 
๔. อาจารยพิมพชนก  มูลมิตร   กรรมการ 
๕. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
๖. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
๑. อาจารยนเรศ   ชูดวง   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพิมพพสุ  จวบความสุข  กรรมการ 
๓. อาจารยสนธยา   โจมกัน   กรรมการ 
๔. อาจารยนาฎนภา  โพธิ์เรือง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑. อาจารย ดร.มนูญ  จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วัฒนา  อัคคพานิช  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
๖. อาจารยธนปพน  ภูสุวรรณ  กรรมการ 
๗. อาจารยธิดารัตน  สืบญาติ   กรรมการ 
๘. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการ 
๙. อาจารยขุนทอง   สายบุตร   กรรมการ 
๑๐. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
๑. อาจารยวิรัตน   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
๓. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
๔. อาจารยปยะวรรณ  ปนแกว   กรรมการ 
๕. อาจารยวัชรพล   หงษทอง  กรรมการ 
๖. อาจารยสมโชค   เนียนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการศูนยภาษา 
๑. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
๓. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
๔. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
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๕. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
๖. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
๗. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
๘. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการและเลขานุการ 

คณะครุศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 

๑. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  กรรมการ 
๓. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการ 
๔. อาจารยภาวิณี   ไขกระโทก  กรรมการ 
๕. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  กรรมการ 
๖. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล  กรรมการ 
๙. อาจารยรัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการ 
๑๐. อาจารยวนัญญา  แกวแกวปาน  กรรมการ 
๑๑. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๑๒. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการ 
๑๓. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  ศรีเอี่ยมสะอาด  กรรมการ 
๓. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
๔. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 
๑. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ นพคุณ   กรรมการ 
๓. อาจารยวินัย   นุชพิทักษ  กรรมการ 
๔. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม  กรรมการ 
๕. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
๖. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
๗. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๘. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ  กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
๕. อาจารยรัตนวรรณ  ลิ้มวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑. อาจารยศิริชัย โสภา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม กรรมการ 
   ๓. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
   ๔. อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพศาล สิมาเลาเตา กรรมการ 
   ๖. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท กรรมการ 
   ๙. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
   ๑๒. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการ 
   ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

๑. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมงคล รอดจันทร กรรมการ 
๓. อาจารยธานิล มวงพูล กรรมการ 
๔. อาจารยอุบลรัตน ศิริสุขโภคา กรรมการ 
๕. อาจารยรุจิราวดี ธรรมแสง กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๑. อาจารย ดร.พรพรณ อูสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ธีระศักด์ิ พงษาอนุทิน กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.สาโรจน เพชรมณี กรรมการ 
๔. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
๕. อาจารยสุธิดา ทิพยโส กรรมการ 
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๖. อาจารยปยวรรณ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๗. อาจารยพรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 
๘. อาจารยวารรัตน สานนท กรรมการ 
๙. อาจารยสุธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ 
๑๐. อาจารยผาณิต ลักษมีธนสาร กรรมการ 
๑๑. อาจารยไพโรจน โจลัตสาหกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยวนิดา ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
๑. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
๓. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
๔. อาจารยธันยนันท ศรีพันธลม กรรมการ 
๕. อาจารยธีระศักด์ิ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๖. อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ 
๗. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี 
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ กาญจนสินธุ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู กรรมการ 
๖. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 
๘. อาจารยวิโรจน บัวงาม กรรมการ 
๙. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
๑๐. อาจารยสุธินันท พิเชฐพิริยะ กรรมการ 
๑๑. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยปยะพงษ ศรีรัตน กรรมการ 
๑๓. อาจารยปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ 
๑๔. อาจารยอรุณ ลูกจันทร กรรมการ 
๑๕. อาจารยบัญชา หิรัญสิงห กรรมการ 
๑๖. อาจารยศศิลักษณ จันทรหอม กรรมการ 
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. อาจารยสิริกันยา ไชยสาร                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



77 
 
  
         คณะวิทยาการจัดการ 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
   ๗. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  กรรมการ 
   ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยพิมพนารา  พิบูลยจิระกานต  กรรมการ 
   ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 
   ๑๕. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการ 
   ๑๖. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๑๗. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการ 
   ๑๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
   ๑๙. อาจารยบุษบงค สุวรรณ กรรมการ 
   ๒๐. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๒๑. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
   ๒๒. อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 
   ๒๓. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๔. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
   ๓. อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธิ์แกว  กรรมการ 
   ๔. อาจารยอรพินท   บุญสิน   กรรมการ 
   ๕. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
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  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
   ๑. อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
   ๔. ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย สหกุลบุญญรักษ กรรมการ 
   ๕. อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
   ๑. อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 
   ๓. อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
   ๔. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
   ๕. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๖. อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
   ๗. อาจารยมาลินี นาคใหญ กรรมการ 
   ๘. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
   ๙. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกร ี แกวมณ ี กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.แสงแข บุญศิร ิ กรรมการ 
   ๔. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๕. อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง กรรมการ 
   ๖. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
   ๗. อาจารย ดร.ดาริน โพธ์ิตั้งธรรม กรรมการ 
   ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   ๙. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกล่ิน กรรมการ 
   ๑๐. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 
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 กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
   ๑. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
   ๑. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี 
   ๑. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน กรรมการ 
   ๓. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๔. อาจารยปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
   ๕. อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
   ๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
   ๕. อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
   ๖. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการ 
   ๗. อาจารยวีรศักด์ิ นาชัยดี กรรมการและเลขานุการ 
  คณะพยาบาลศาสตร 

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

ผูชวยเลขานุการ 
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 สํานักงานอธิการบด ี
  กรรมการระดับสํานัก 

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

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

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

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

ผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานหองสมุด 

๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. นางสาวกิง่ดาว ฮั่วจั่น กรรมการ 
๔. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๕. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการ 
๖. นายเทพฤทธ์ิ ตั้งฤทัยวานิชย กรรมการ 
๗. นางสาวลัดดา บุญเปล่ียนผล กรรมการ 
๘. นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล กรรมการ 
๙. นางเอมรัศน เอ่ียมพิทักษพร กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. อาจารยเสว ี เหลือบุญชู ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัต ิ กรรมการ 
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๓. อาจารยสุขสวัสดิ ์ แซล้ิม กรรมการ 
๔. นายอรรณพ นันยา กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 

 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.มนตรี  วิวาหสุข   กรรมการ 
   ๔. อาจารยแกวใจ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
   ๕. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
   ๖. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
   ๗. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ  วาราชะนนท  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

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

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

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

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

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๑)  กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลอง
กับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 
 ๒)  วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓)  กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
 ๔)  เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการติดตาม
และประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
 ๕)  สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
 ๖)  จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง  
 ๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   สั่ง      ณ      วันท่ี             ๓                  กุมภาพันธ     พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 2553 

 
 1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
   3.   อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   4.   อาจารยจันทนา  พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
 5.   อาจารยไพโรจน  รมบารมี  กรรมการ 
   6.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   7.   อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
 8.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา  รุจิโชค  กรรมการ 
 9.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  บุญทานนท  กรรมการ 
 10.  อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล  กรรมการ 
 11.  ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน  กรรมการ 
 12.  อาจารยสิริพงศ  ไชยชนะ  กรรมการ 
   13.  อาจารยพงศสฎา  เฉลิมกล่ิน  กรรมการ 
          14.  อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการ 
     15.  อาจารยสมพล  สุขเจริญวงศ  กรรมการ 
          16.  อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธ์ิแกว  กรรมการ 
   17.  อาจารยกุสุมา  ชนะสุข  กรรมการ 
          18.  อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
   19.  อาจารยขวัญยุพา  ศรีสวาง  กรรมการ 
          20.  อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ  กรรมการ 
   21.  อาจารยมาลิน ี  นาคใหญ  กรรมการ 
          22.  อาจารยหรรษา                                   คลายจันทรพงษ  กรรมการ 
   23.  อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  กรรมการ 
 24.  อาจารยศานต ิ  ดิฐสถาพรเจริญ  กรรมการ 
 25.  อาจารยกนกพัชร  วงศอินทรอยู  กรรมการ 
 26.  อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
   27.  อาจารยอรพินท บุญสิน   กรรมการ 
   28.  อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินดี  กรรมการ 
 29.  อาจารยสมใจ  เภาดวง  กรรมการและเลขานุการ 
   30.  อาจารยผองใส  สินธุสกุล         กรรมการและชวยเลขานุการ 
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          31.  อาจารยดวงใจ  คงคาหลวง            กรรมการและชวยเลขานุการ 
          32. นางสุวรรณ ี วิชัยคําจร             กรรมการและชวยเลขานุการ 
 
บทบาทหนาที่คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา   
       1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ 

2. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
3. ใหความรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารยและบุคลากรในคณะ 

       4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ 
       5. ประสานงาน  กํากับ  ติดตาม  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับโปรแกรมวิชา
และระดับคณะ 
       6. ประสานงาน  สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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