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คํานํา

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดจัดทํา “รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2554”  เพื่อเปนการสรุปผลการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ  ในปการศึกษา 2554 
(ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555) และเพื่อใชเปนเครื่องมือพัฒนากลไกการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ ตลอดจนการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม และการดําเนินงานของคณะฯ  
สําหรับปตอไป  ทั้งนี้  รายงานฉบับนี้จะไดนําเสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
การเขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันฯ ในภาพรวมและนําสง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  

คณะบริหารธุรกิจขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  อาทิ  กองแผนงาน  ตลอดจนคณาจารย
และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการใหขอมูล และอํานวยการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  ซึ่งทําใหการจัดทําเปนไปดวยความเรียบรอย

รองศาสตราจารย
(บุญชัย  หงสจารุ)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 29 สิงหาคม 2555
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บทสรุปผูบริหาร
      

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ไดกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายภายใน
เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา  และยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา  ตามความมุงหมาย  หลักการ  
และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ       

“รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  
เปนการสรุปผลการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ  ในปการศึกษา 2554  ท่ีผานมา  ซึ่งเปนการสะทอน
ใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะฯ  และผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการดําเนินงานในภาพรวม  
ซึ่งพบวา  ในภาพรวมคณะบริหารธุรกิจมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.86  จาก
คะแนนเต็ม 5  

จากผลการประเมินดังกลาว  แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความมุงมั่นของผูบริหาร 
คณาจารย  และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ  ในการดําเนินงานตามพันธกิจอันจะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกร  สรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ  รองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
ในป  พ.ศ. 2558  และกาวสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
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บทที่ 1  

ขอมูลคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา

1.1.1 ชื่อหนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

1.1.2 ที่ตั้ง ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
118  ถนนเสรีไทย  เขตบางกะป  
กรุงเทพมหานคร  10240

1.1.3 ประวัติความเปนมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกอตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยไดรับการสถาปนาในป  พ.ศ. 2509 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกที่เปดสอน
วิชาบริหารธุรกิจเฉพาะในระดับปริญญาโท  โดยแนวคิดการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจหรือ
คณะบริหารธุรกิจในปจจุบันมีมาพรอมๆ กับแนวคิดการกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  กลาวคือในป  
พ.ศ. 2505  นายอํานวย  วีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีบันทึกถึงเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ   
เพื่อเสนอโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ  เปนการเปดสอนเฉพาะในระดับปริญญาโท  และ
มีความแตกตางจากการเรียนการสอนบริหารธุรกิจในขณะนั้น  เนื่องจากเปนโครงการที่มุงเนนการสอนใหบุคคล
เปน  Business Executive  ที่ควรจะมีความรูชั้นสูงในการธุรกิจทุกดานอีกทั้งนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาเต็มเวลา
ทั้งนี้โครงการดังกลาวมีเปาหมายใหสถาบันนี้มีมาตรฐานการศึกษาสูงในระดับทัดเทียมกับบัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา  โครงการมีวัตถุประสงคที่จะผลิตหรือเตรียมบุคคลสําหรับรับงาน
เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยทั่วไป  โดยมีหลักการที่สําคัญๆ  ดังนี้

1) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความรูทางดานวิชาการชั้นสูงอยางกวางขวาง เพียงพอที่จะเขาใจและ
บริหารงานธุรกิจไดทุกดาน

2) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความริเริ่ม  ความคิดสราง  และความสามารถในการวิเคราะหปญหา
ตางๆ ในดานธุรกิจ

3) ฝกใหนักศึกษาไดรับความชํานาญในการวิจัยปญหาธุรกิจ และเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
งานธุรกิจทุกดาน และความสัมพันธระหวางธุรกิจกับรัฐบาลและสังคม

สําหรับหลักการดําเนินงาน  มีหลักการที่สําคัญที่สุดคือตองการผลิตคุณภาพไมใชปริมาณ
ฉะนั้นการคัดเลือกนักศึกษาและการสอนจึงจําเปนตองรักษาหลักการนี้ไว  เชน  นักศึกษาจะตองผานการคัดเลือก
ความรูทางดานวิชาการและความรูทางดานภาษาอังกฤษมาแลวเปนอยางดี  การสอนควรใชกรณีศึกษา  (Case 
Study)  เปนสวนใหญ  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชความคิดและมีความสามารถในการวิเคราะห  นักศึกษา
จะตองใชเวลาศึกษาคนควาจากหนังสือนอกหองเรียนเปนสวนใหญอยางนอยในอัตรา  2 : 1  ของเวลาที่จะศึกษา
ในหองเรียน
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จากแนวคิดโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจในป  พ.ศ. 2505  ในที่สุด
คณะบริหารธุรกิจไดเปดรับนักศึกษารุนแรกพรอมกับการเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในป  พ.ศ. 2509  
โดยเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรก  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2509 มีนักศึกษาผานการสอบ
คัดเลือก 26 คน  จากผูสมัคร 86 คน  และมีนักศึกษาจากหนวยงานราชการที่สงมาเรียนอีก 13 คน รวมนักศึกษา
รุนแรกของคณะบริหารธุรกิจ  จํานวน 39 คน  จนถึงปจจุบัน  เวลาลวงมาเกือบ 46 ป  คณะบริหารธุรกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติในบทบาทดานการบริหารธุรกิจในสาขา
ตางๆ  เปนจํานวนมาก

ชวงเวลา 4 ทศวรรษ  ศาสตรดานการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกาวไปขางหนาอยาง
รวดเร็ว  คณะบริหารธุรกิจมีการปรับตัวในหลายๆ  ดานเพื่อกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยไมละเลย
เปาหมายสําคัญที่จะมุงเปนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลและมุงเนนการผลิตคุณภาพมิใช
ปริมาณ

ปจจุบัน  คณะบริหารธุรกิจตั้งอยูที่  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน  หองประชุม  หองพักอาจารย  
หองเรียน  และหองใชสอยตางๆ    

1.2 วิสัยทัศน / พันธกิจ / ยุทธศาสตร

1.2.1 วิสัยทัศน

เปนสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนําในเอเชีย  โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสราง
ผูนําธุรกิจ

1.2.2 พันธกิจ

เราศึกษาคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง  และเผยแพรองคความรูเพื่อเตรียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เปนผูนําองคการในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล

1.2.3 ยุทธศาสตร 6 ดาน  ของคณะบริหารธุรกิจ

Six Strategic Directions and Objectives for Achievement  :
1) Educational Programs & Curricula
2) Student Admission
3) Teaching
4) Intellectual Contributions
5) Faculty Recruitment & Development
6) External Relations and Network

1.2.4 สีประจําคณะบริหารธุรกิจ

สีประจําคณะบริหารธุรกิจ  คือ  สีแดงเลือดนก
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร

คณะบริหารธุรกิจมีโครงสรางการบริหารงานตามแผนภูมิการแบงงาน ดังนี้
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1.4 รายชื่อผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ชุดปจจุบัน

รายชื่อผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554

รองศาสตราจารย ดร.บุญชัย  หงสจารุ
Ph.D. in Mass Communication, University of Syracuse, USA

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นาคทับที
Ph.D. in Accounting, University of Arkansas, USA

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย
Ph.D. in Educational Leadership and Policy Analysis, 

University of Missouri-Columbia, USA
รองคณบดีฝายวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  สอาดโฉม
Ph.D. in Risk Management, University of Pennsylvania, USA

รองคณบดีฝายบริหาร
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รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ  ปการศึกษา 2554

รองศาสตราจารย ดร.บุญชัย  หงสจารุ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ผลิน  ภูจรูญ
กรรมการ

อาจารย ชัยรัช  หิรัญยะวะสิต
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นาคทับที
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

รองศาสตราจารย วัฒนา  ณ ระนอง
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ  อองสกุล
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  สอาดโฉม
รองคณบดีฝายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ
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1.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

คณะบริหารธุรกิจ  จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  โดยในปการศึกษา 2554 
มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  และระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร  ดังนี้

หลักสูตร โครงการ วิชาเอก
ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration 
Program: M.B.A.)

1.1  โครงการ MBA ภาคปกติ      
(Regular MBA Program : R-MBA)

1.2  โครงการ MBA English Program :       
Eng-MBA  ภาคปกติ
1.3  โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  
สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ         
(Young Executive MBA Program :     
Y-MBA)
1.4  โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  
สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ          
(Executive MBA Program : EMBA)
1.5  โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ   
ภาคพิเศษ  (Flexible MBA Program :       
Flex-MBA

1.1.1  การตลาด
1.1.2  การเงิน
1.1.3  ธุรกิจระหวางประเทศ
1.1.4  การบริหารการปฏิบัติการ
1.2.1  Marketing
1.2.2  Finance
1.3.1 General Management

1.4.1  General Management

1.5.1  การตลาด
1.5.2  การเงิน
1.5.3 การบริหารการปฏิบัติการ

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)  Master of Business
Administration (International Program)
ภาคพิเศษ : Inter-MBA

--                   --

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
(Master of Science in Financial Investment
and Risk Management  Program : 
M.Sc. in FIRM)

--                  --

หลักสูตร โครงการ วิชาเอก

ระดับปริญญาเอก
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor 
of Philosophy Program in Business 
Administration (International Program)

-- --
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1.6 จํานวนนักศึกษา

ปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนนักศึกษารับเขา  นักศึกษาคงอยู  และผูสําเร็จการศึกษา  
จําแนกตามหลักสูตร  ดังนี้      

หลักสูตร นักศึกษารับเขา
(ปการศึกษา 2554)

นักศึกษาคงอยู
(ปการศึกษา 2554)

ผูสําเร็จการศึกษา
(ป พ.ศ. 2554)

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business 
Administration Program : MBA)
   1.1 โครงการ MBA ภาคปกติ                                

(Regular MBA Program :  R-MBA)
148

(R68,69)
287

(R66,67)
172

(R64,65)

   1.2 โครงการ MBA English Program : Eng-MBA      
ภาคปกติ

15
(Eng21,22)

18
(Eng18,19,20)

22
(Eng17,18)

   1.3 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ              
สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ                 
(Young Executive MBA Program : Y-MBA)

83
(Y32,33)

111
(Y30,31)

114
(Y28,29)

   1.4 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ                   
สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ                        
(Executive MBA Program : EMBA)

43
(E24)

75
(E23)

37
(E22)

   1.5  โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
(Flexible MBA Program:Flex-MBA)

370
(F21,22)

917
(F18,19,20)

214
(F17)

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
Master of Business Administration (International 
Program) ภาคพิเศษ : Inter-MBA

8
(I8)

18
(I 7,6)

10
  (I6)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (Master of Science 
Program : M.Sc–FIRM) ภาคพิเศษ

21
(F5)

24
(F4)

14
(F4)

ระดับปริญญาเอก

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ Doctor of Philosophy 
Program in Business Administration (International 
Program)  

5
(รุน 4)

- -

รวมทั้งสิ้น 693 1469 583
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร

ปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีบุคลากรประเภทตางๆ  ที่เปนอาจารยประจําและบุคลากร
ที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกได  ดังนี้

1.7.1 จํานวนอาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554  จําแนกตามวุฒิการศึกษา
และตําแหนงทางวิชาการ

ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา รวม

ปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน รอยละ

ศาสตราจารย - - - 0.00
รองศาสตราจารย 1 14 15 68.18
ผูชวยศาสตราจารย - 5 5 22.73
อาจารย 1 1 2 9.09

รวม 2 20 22 100.00

1.7.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554

ประเภท จํานวน รอยละ
ขาราชการ 7 46.67
พนักงาน 6 40.00
ลูกจางชั่วคราว 0 0.00
ลูกจางประจํา 2 13.33

รวม 15 100.00

1.7.3 จํานวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554  

ประเภท จํานวน รอยละ
ขาราชการ 21 56.76
พนักงาน 14 37.84
ลูกจางชั่วคราว 0 0.00
ลูกจางประจํา 2 5.40

รวม 37 100.00
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1.8 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่

18.1 งบประมาณ

ในปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณเงินรายได   จํานวน 
208,592,125.-บาท  และเปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน  จํานวน 176,339,245.-บาท

คาใชจายของคณะบริหารธุรกิจ
- คาใชจายทั้งหมดของคณะฯ 128,988,541.69 บาท

โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ 2554)
- คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 262,295.76 บาท

(ปงบประมาณ 2554)
- คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 16,149,350.00 บาท
- คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 938,501.00 บาท
- คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 3,326,355.01 บาท

18.2 อาคารสถานที่

ปจจุบัน  คณะบริหารธุรกิจตั้งอยูที่  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน  หองประชุม  หองพักอาจารย  
หองเรียน  และหองใชสอยตางๆ    

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจใชเอกลักษณเดียวกับสถาบันฯ  คือ  “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต”  โดยสรางองคกรใหเปน  NIDA MBA
ที่มีชีวิตชีวาและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School  -  ออกแบบตราสัญญลักษณ โดยใชชื่อ 
NIDA BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปนสากล  และทําการเผยแพรออกไปสูสาธารณะในวงกวาง
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1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากกรรมการประเมิน     
ปการศึกษา 2553

การดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง
-  มีการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกการทํางานเปนกลุม และ      

มีการนํา case ตางๆ มาใชประกอบการสอน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-  ควรมีการนํา case study ของไทย มาประกอบการสอน     

ใหมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
-  ควรมีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ / 

โรงงานมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง

ขอเสนอแนะ
-

- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะได
กําหนดใหมีโครงการสนับสนุนการเขียน
กรณีศึกษา  โดยบรรจุอยูในแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณ 2554  โครงการ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน  
กลยุทธ 5.4 สรางความเปนเลิศทาง 
การวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย   
เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ  การจัดประกวดวิทยานิพนธ 
ผลงานวิจัย  โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการสนับสนุนการเขียน
กรณีศึกษา  เปนเงิน 5,750,000.-บาท 
(ใชงบเดียวกับโครงการทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการทุกระดับ)

- จัดใหมีโครงการศึกษาดูงานใหแก
นักศึกษาโครงการ  R-MBA  และ  
Eng-MBA ณ  OfficeMate  และ
ธนาคารไทยพาณิชย
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา
-  ยังไมพบการนําระบบ PDCA มาใชในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

อยางชัดเจน

ขอเสนอแนะ
- คณะควรนําระบบ PDCA มาใชในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

โดยใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมตามระบบดังกลาวอยาง
ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร

-  โครงการ R-MBA และ Eng-MBA มีการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
นําระบบ  PDCA  มาใชในกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรม

-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ที่สถาบันจัดขึ้น

องคประกอบที่ 4  การวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม

จุดที่ควรพัฒนา
-  ยังไมพบการนําการบริการวิชาการแกสังคมไปใชบูรณาการกับ

งานวิจัยไดอยางชัดเจน

ขอเสนอแนะ
-  คณะควรนําการบริการทางวิชาการแกสังคมไปบูรณาการกับ

งานวิจัยใหชัดเจนเหมือนกับการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน

- มีการนําโครงการบริการวิชาการ อาทิ  
โครงการ CFA (Level 1)  และโครงการ 
Single License  ไปใชบูรณาการกับ
งานวิจัยของอาจารย  และบางโครงการ  
อาทิ  โครงการ NEC  นําไปใชบูรณา
การกับการเรียนการสอน  เชน  

  วิชา บธ.620 :  การบริหารตลาด  
  บธ.640 : การบริหารการเงิน  
  บธ.650 : การบริหารการปฏิบัติการ  
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะได
กําหนดใหมีโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยบรรจุอยูใน
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554  
งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปนเงิน  1,500,000.-บาท

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
- ควรเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานประกันคุณภาพ

การศึกษาและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชนในการทํางานได

ขอเสนอแนะ
-

- การเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีในมหกรรม  
“Knowledge Forum and The Best 
Practice 54” สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  วันที่ 21 กรกฎาคม 2554               
และเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน  
เว็บไซด, บอรดประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
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บทที่ 2

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
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2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2554
(ตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของ สกอ. องคประกอบที่ 99 
องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3D และองคประกอบที่ 10 
อัตลักษณ และจุดเนน จุดเดน ของสถาบัน)
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องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

1.1  จุดแข็ง

1.1.1  คณะบริหารธุรกิจไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ไวชัดเจน สอดคลองกับ 
ปรัชญา/ปณิธาน ของสถาบันฯ และบริบทของศาสตรดานบริหารธุรกิจ โดยกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน 
NIDA Business School สอดคลองกับทิศทางของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University

1.1.2  มีคณะทํางานจัดการกลยุทธ (Strategic Management)  เพื่อดําเนินการวางแผนกลยุทธและ
การจัดการกลยุทธใหมีประสิทธิภาพในระยะยาว  

1.1.3  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะฯ (Advisory Board)  ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ  
ผูรู  ผูมีประสบการณทางธุรกิจ  ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ  รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางาน
เพื่อสังคม  เพื่อใหความเห็นและแนวทางในการพัฒนากลยุทธของคณะฯ  สอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

1.1.4  มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน  และ
แผนปฏิบัติงานประจําป  ของคณะฯ  ใหสอดคลองกัน  ครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน  การวิจัย  การ
บริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งมีการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด  และ
ผูรับผิดชอบในแตงละแผนงาน/โครงการอยางชัดเจน

1.2  จุดที่ควรพัฒนา

1.2.1  ยังไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได 
ในบางตัวบงชี้  อาทิ  งานจัดการศึกษา  และการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

1.3  วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม

1.3.1  คณะมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  โดยนําเขาที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ทุกวัน
จันทรที่ 2 ของเดือนคี่  และที่ประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ  ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน  อยางสม่ําเสมอ

องคประกอบที่  2   การผลิตบัณฑิต

2.1  จุดแข็ง

2.1.1 ทุกหลักสูตร/โครงการ ที่เปดสอนมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และสถาบันฯ  ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ และมี
การกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ ไวในแผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ ประจําป
งบประมาณ

 2.1.2 คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตรที่ชัดเจนและเปนระบบ  
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและ
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มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ สกอ. กําหนดทุกประการ  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง  และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

2.1.3 คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง  มีคุณวุฒิ  และตําแหนง
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.

2.1.4 เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  อาทิ  
เอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน  วารสาร  เอกสารวิชาการ  เครื่องคอมพิวเตอร  หองเรียนพรอมอุปกรณการสอน
ที่ทันสมัย  สรางและพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา  ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  - The lively 
MBA  &  The living Business School  -  มีหอง Lobby Lounge,  หอง Internet ฯลฯ

2.1.5 หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒนาผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และผูสําเร็จ
ระดับปริญญาตรี  ทุกหลักสูตร/โครงการมีความโดดเดน  และมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน  
สามารถสนองตอบตอความตองการของผูเรียนได  ทําใหหลักสูตร/โครงการไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป
โดยเห็นไดจากการที่มีผูสมัครเขาเรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก  ทําใหคณะฯ  มีโอกาสในการคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมาเรียนได  ซึ่งแตกตางจากคณะอื่นๆ  ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.1.6 มีวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมาที่สุด  โดยสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก  เชน  การสรางธุรกิจผาน eBay  

2.1.7   มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและตางประเทศจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/สรางสรรค/พัฒนา  องคความรูทางบริหารธุรกิจ  เชน  Harvard 
Business School  

2.1.8 คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร โดยไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development)  เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตางๆ  ของคณะฯ  ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งไทยและตางประเทศ  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริหารจัดการ
การบริหารหลักสูตรที่เปนระบบ  กลาวคือ  ทุกหลักสูตร/โครงการ  จะมีผูอํานวยการหลักสูตรและเจาหนาที่
ประจําหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร/โครงการอยางมีคุณภาพและประสิทธิผล  เปนไปตามระเบียบ 
ประกาศ  และขอบังคับของสถาบันฯ  ตลอดจนทําหนาที่ดูแล  ประสานกับหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ  อาทิ 
คณาจารย  นักศึกษา  กองบริการการศึกษา ฯลฯ  การออกแบบการเรียนการสอนและจัดและสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู  เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  มีความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน  มีการจัดทํา
แฟมขอมูลนักศึกษา  on line  โดยกองบริการการศึกษา สพบ.      

2.1.9  มีการประเมินผลการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนระบบทุกสิ้นภาคการศึกษา

องคประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.1  จุดแข็ง   

3.1.1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน  โดยกําหนด  
ในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของคณะบริหารธุรกิจ  และมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  โดยผนวกแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับสถาบันเขากับแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะ  
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาอยางชัดเจน  
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3.1.2 มีการจัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา  R-MBA  และ  Eng-MBA  
3.1.3 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม  

เชน  นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไดรับเกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือ
สังคมในชวงประสบอุทกภัย  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3.1.4 มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  เชน  การขอรับทุนการศึกษา  การรับ
สมัครงาน  ผานทาง Website คณะ  และบอรดประชาสัมพันธ

3.1.5 คณะมีสมาคมนักศึกษาเกาคณะบริหารธุรกิจที่เปนหนวยงานในการประสานงานระหวางศิษยเกา  
ศิษยปจจุบัน

3.1.6 คณะมีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  อาทิ  หอง English Club  
ที่ชั้น 10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อใหบริการแกนักศึกษาในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากชั้นเรียน  
จัดหาคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  จัดโตะ  เกาอี้ชุด  เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
บริเวณหนาหองเรียน  ชั้น 8, 9, 10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร ฯลฯ 

องคประกอบที่  4   การวิจัย

4.1  จุดแข็ง

4.1.1 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตางๆ  ไดแก  คณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงิน
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ  ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ  
สอดคลองกับประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  และคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ  (Intellectual
Contribution)  เปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย  ตามหลักเกณฑสถาบัน  

4.1.2 คณะใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมากเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย
ทํางานวิจัย  ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิประเมิน  (Peer Review) หรือนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ  หรือนานาชาติ  และไดรับตีพิมพใน  Proceedings  ทั้งนี้  ผลงานดังกลาวจะตองไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑกอนจึงจะสามารถเบิกจายเงินได  

4.1.3 อาจารยของคณะ  มีคุณวุฒิสูง  มีความสามารถและศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
4.1.4 ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการยอมรับจากองคกรทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมและเปนผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใชไดจริง
4.1.5 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

อาทิ  ความรวมมือระหวางคณะ  หรืออาจารยกับองคกรภายนอก  เชน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรม  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ

4.1.6 กําหนดใหอาจารยเจาของผลงานนําบทคัดยอ  บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะหใหม ระบุประโยชน
และองคความรูที่ไดจากการวิจัย  โดยในแบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัย
ใหมีการวิเคราะห  สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  และทําการเผยแพรผานทาง website  :  
www.nidabusinessschool.com  เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได   

4.1.7 กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห  สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
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องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม

5.1  จุดแข็ง

5.1.1 มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน  ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน  ไดแก  
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม 

สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา  การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ  โดยใชศักยภาพและความพรอม
ที่มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุน
การเรียนรูตางๆ  ฯลฯ  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจมีโครงสรางและการบริหารหนวยงานที่เปนรูปธรรม ไดแก 
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  และเจาหนาที่ ดําเนินงานตามภาระงานของตน  จัดทํานโยบาย  
แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม  มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชระเบียบกลางของสถาบันฯ  คือ  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวย  การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก  พ.ศ.2551  ประกาศ  
ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถ
ในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือกลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย  การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ
กับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบันฯ  ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัย
ทางวิชาการในดานตางๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน  โครงการวิจัยดานบรรษัทภิบาล 
(Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม  (Corporate Social Responsibility)

5.1.2 กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน  หรือภาครัฐ  ตลอดจนสังคมภาคธุรกิจ  มีจํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน  
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม,  โครงการสราง CFO มืออาชีพ, โครงการ MINI-MBA ฯลฯ  

5.1.3 สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางการใหบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ทั้งในและตางประเทศ  อาทิ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย,  Harvard School of Business,
The Wharton School of Business-University of Pennsylvania ฯลฯ  เปนการสรางและขยายโอกาส
ใหกับคณะฯ  ไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตางๆ  ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  
ตลอดจนมุงสรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพันธมิตรรวม (Strategic Alliances)  อันจะกอใหเกิด
ผลประโยชนในลักษณะ  win-win partnerships  เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงามรวมกัน และสรางชื่อเสียง
ใหแกคณะบริหารธุรกิจออกไปสูสาธารณชน

5.1.4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการและนําผล
การประเมินโครงการมาปรับปรุงการใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
ไดแก  ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุงขั้นตอน
การจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิต
มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม,  จัดทํา 
web board ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตางๆ และสามารถโตตอบ  ชี้แจงแก
ผูรับบริการไดอยาง real time   
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องคประกอบที่  6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1  จุดแข็ง

6.1.1 มีกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  
ตลอดจนมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา 
Case Study และ Business Plan  โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกภาคการศึกษา และสอดแทรกการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักศึกษา  เชน จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อสรางจิตสํานึกใหแก
นักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ

6.1.2 มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียง
และตอเนื่อง

องคประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ

7.1  จุดแข็ง

7.1.1   ผูบริหารของคณะ  มีคุณวุฒิ ประสบการณหลากหลาย  มีศักยภาพสูง  และมีวิสัยทัศนกวางไกล 
ในการนํา  NIDA BUSINESS SCHOOL  กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ  สรางและพัฒนา
องคกรใหมีความกาวหนา  โดดเดน  แตกตางจากสถาบันอื่น  พรอมกาวสูการเปน Business School ชั้นนํา
ของเอเชีย

7.1.2 มีการกําหนดจุดยืนในอนาคตและมีการกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business 
School สอดคลองกับทิศทางของสถาบันฯ  ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University  สรางองคกร
เปน  NIDA MBA  ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School   
ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปนสากล

7.1.3 มีระบบและกลไก  ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากร  ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

7.1.4 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  เชน  สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA  ทั้งในและตางประเทศ
สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะฯ  ตลอดจนทํา
การปรับปรุงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข

7.1.5 บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีความพึงพอใจ  มีความมั่นใจในความมั่นคงของหนวยงาน  มีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติงาน ฯลฯ  ทั้งนี้เพราะการมีระบบสวัสดิการที่ดี  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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  7.1.6 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ (Advisory Board) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  ผูรู  ผูมี
ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ  รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม     
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีศิษยเกาที่มาจากภาคประชาชนเปน
คณะกรรมการ   

องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ

8.1  จุดแข็ง

8.1.1 มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน  คณะบริหารธุรกิจ  ทําหนาที่ในการตัดสินใจการลงทุน  
และใหคําปรึกษาทางดานการเงิน  ตลอดจนกํากับการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายและแนงทางการลงทุน
ของสถาบัน  

8.1.2 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะ  เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานทุกภารกิจ
ของคณะบริหารธุรกิจ  ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ  ตลอดจนสรรหาแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  
ตรวจสอบได

8.1.3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน  ตลอดจนจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบเสนอตอที่ประชุมคณะฯ   และ
นําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง

8.1.4 มีระเบียบการบริหารจัดการการเงินที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางาน

องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1  จุดแข็ง

9.1.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ  ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ  

9.1.2 นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ.  มาใชในการกําหนดมาตรฐาน
ตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตลอดจน  บริบท  เอกลักษณ  และทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  
และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการศึกษา  และผลผลิต   

9.1.3 ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  ทําใหคณะมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
เปนประจํา  โดยคณะมีการมอบผูรับผิดชอบตามองคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้อยางชัดเจน  
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9.1.4 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระดับคณะ  เชน  นําผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในแผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป  ตลอดจนถึงการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหารจัดการอื่นๆ  

9.1.5 มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตอสถาบันฯ  ที่สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดและตรงตามเวลาที่กําหนด

9.1.6 มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ไดแก  ระบบ QAIS  ระบบ BI  และระบบ CHE QA  
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2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  (สกอ.)
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องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้  :   จํานวน 1 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน                                                                                  

ชนิดของตัวบงชี้ :   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

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน  1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในคณะ/ศูนย/สํานัก  และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสูงสุดของคณะ/ศูนย/สํานัก  
โดยแผนกลยุทธของสถาบันเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-
2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)

1.1 ปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556)  
(สกอ.1.1–1.1  แผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)  
(สกอ.1.1–1.2 AACSB  International Accreditation Plan, May 2011, NIDA Business School)  และ
แผนดังกลาวไดผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2554  (สกอ.1.1–1.3 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2554  วาระที่ 6.4  เรื่อง  การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป 
(พ.ศ. 2553 - 2556) )  ซึ่งระบุวิสัยทัศน พันธิกจ และยุทธศาสตร 6 ดาน  ดังนี้

วิสัยทัศน  เปนสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนําในเอเชีย  โดยมุงความเปนเลิศทาง
วิชาการและสรางผูนําธุรกิจ

พันธกิจ  เราศึกษาคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง  และเผยแพรองคความรูเพื่อเตรียมนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูนําองคการในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล

ยุทธศาสตร 6 ดาน ของคณะบริหารธุรกิจ  Six Strategic Directions and Objectives 
for Achievement  :

1)  Educational Programs & Curricula
2)  Student Admission
3)  Teaching
4)  Intellectual Contributions
5)  Faculty Recruitment & Development
6)  External Relations and Network
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1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และเชื่อมโยงกับปรัชญา  ปณิธาน  และพระราชบัญญัติสถาบัน  ในการสรางคนในการสราง  คน  ใหเปน
นักบริหาร  และผูนําทางธุรกิจที่มีองคความรูทางวิชาการ  วิจัย  และมีจริยธรรม  คุณธรรม  สอดคลองในการสราง
และสงเสริม  องคกร  ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูทางธุรกิจโดยผูเรียนสามารถพัฒนาความรู  แนวคิด  ทักษะ
ในการบริหารจัดการที่ดีและสามารถ  แกปญหาทางธุรกิจได  กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

1.3 วิสัยทัศนและพันธกิจนี้สอดคลองกับจุดเนนของของสถาบัน  กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (พ.ศ. 2551-2565)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 - 2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2551 - 2554)  คือ  กลุม  ง  
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

1.4 คณะบริหารธุรกิจกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business School และกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายดังกลาว  และสอดคลองกับทิศทางของสถาบันในการขับเคลื่อน
ใหเปน  World Class University  และกําหนด Values  ของสถาบันฯ  ในเรื่อง “ WISDOM ”  (W-World 
Class Excellent, I-Innovation,  S-Social Responsibility,  D-Discipline, O-Open Minded,  M-Morality)  

 เกณฑมาตรฐาน  2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะ/ศูนย/สํานักไปสูทุกหนวยงาน
ภายใน  โดยดําเนินการ  ดังนี้  

2.1 มีการถายทอดแผนกลยุทธ 4 ป  (2553 - 2556)  ผานกลไกการประชุมตางๆ  อาทิ  การประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะฯ  (Advisory Board)  การประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 4/2554  
เมื ่อวันที่ 18 เมษายน 2554  (สกอ.1.1–2.1. รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554  วาระที่ 6.4  เรื่อง  การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) )  เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ  

2.2 แจงใหบุคลากรทุกคนไดทราบ  โดยผานที่ประชุมคณะและการประชุมเจาหนาที่คณะ
บริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 (สกอ.1.1–2.2 รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554  เรื่องเสนอเพื่อทราบโดยกลุมงานแผนและพัฒนา เรื่องที่ 3  แผนปฏิบัติงาน  
คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555)

 เกณฑมาตรฐาน  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป  ครบ  4  
พันธกิจ  คือ  ดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะจัดทํา NIDA Business School Strategic Map (สกอ.1.1–3.1 NIDA Business School 
Strategic Map)  กําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)  และเปาหมายตัวชี้วัด (Target)  
ในแผนกลยุทธ 4 ป  เรียบรอยแลว  จึงแปลงแผนกลยุทธ 4 ป  เปนแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  2554  
โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานครบ 4 พันธกิจ  คือ  ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งแผนดังกลาวประกอบดวย

สวนที่ 1  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  (สกอ.
1.1–3.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ)
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สวนที่ 2  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน  ประจําปงบประมาณ 2554        
(สกอ.1.1–3.3  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ของ
คณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน  4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

4.1 คณะจัดทําแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
และโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน  ประจําปงบประมาณ 2554  โดยมีการกําหนด
เปาประสงค/กลยุทธ/แผนงาน – โครงการ/ตัวชี้วัด/เปาหมายตัวชี้วัด  และผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดอยาง
ชัดเจน  เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนครบ 4 พันธกิจ คือ  ดานการเรียนการสอน  การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน  ที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ  4  ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  (สกอ.1.1–4.1  ตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของ
คณะบริหารธุรกิจ  ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556) )

 เกณฑมาตรฐาน  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
5.1 คณะมีดําเนินงานตามปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  และ  พ.ศ. 2555  ของสถาบัน  คือ  ดานการเรียนการสอน  การ
วิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานและ
สรางความเชื่อมั่นวาจะมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  และ  พ.ศ. 2555  
(สกอ.1.1–5.1 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2554  และ  พ.ศ. 2555)

 เกณฑมาตรฐาน  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลตอผูบริหารคณะ/ศูนย/สํานัก  หรือที่ประชุมคณะ/ศูนย/สํานัก
เพื่อพิจารณา

6.1 คณะมีการกํากับ  ติดตามผลดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหาร  ปละ 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงาน  ตั้งแต 1 กันยายน 2553 - 31 
มีนาคม 2554  (รายงานผูบริหารเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554) (สกอ.1.1–6.1  รายผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 6 เดือน)

ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน  รายงานผลการดําเนินงาน  ตั้งแต 1 เมษายน 2553 - 30 
กันยายน 2554  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  
(สกอ.1.1–6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 
วาระที่ 4.7. รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน)  
และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 (สกอ.1.1–6.3  รายงานการประชุม
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 วาระที่ 6.4.1 รายผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน)
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 เกณฑมาตรฐาน 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง  และรายงานผลตอผูบริหารและที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา

7.1 คณะไดทําการประเมินผลตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2551 – 2554)  ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้  

ตัวชี้วัดทั้งหมด  จํานวน 31 ตัวชี้วัด  จําแนกออกเปน
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย  จํานวน 23 ตัวชี้วัด 
- ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย  จํานวน 8 ตัวชี้วัด

หากคิดเปนรอยละการบรรลุเปาหมาย เทากับ 74.19 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ  2554  ทั้งนี้  ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  มี 2 ประเด็น 
คือ  1)  การจัดการศึกษา : งานรับนักศึกษา ซึ่งรับนักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง  
และ  2) การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขา
อบรมต่ํากวาเปาหมาย (สกอ.1.1–7.1  รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 
2554)

 เกณฑมาตรฐาน  8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุม
สูงสุดของคณะ/ศูนย/สํานัก ไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

8.1 คณะนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2555 – 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  (สกอ.1.1–8.1  ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตัวชี้วัดของคณะบริหารธุรกิจ  ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2555 – 2558) )  และแผนปฏิบัติงาน  
ประจําปปงบประมาณ 2555  (สกอ.1.1-8.2 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2555)  โดยเฉพาะในเรื่อง
การปรับจํานวนรับนักศึกษา  และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ  ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร  

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 8 ขอ 8 ขอ
ผลการดําเนินงาน 8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

31

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

รายการหลักฐาน

สกอ.1.1–1.1  แผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สกอ.1.1–1.2 AACSB  International Accreditation Plan, May 2011, 
NIDA Business School

สกอ.1.1–1.3 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554  
วาระที่ 6.4  เรื่อง  การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)

สกอ.1.1–2.1 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554  
วาระที่ 6.4  เร่ือง  การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) 

สกอ.1.1–2.2 รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554  
เรื่องเสนอเพื่อทราบโดยกลุมงานแผนและพัฒนา เรื่องที่ 3  แผนปฏิบัติงาน  
คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555

สกอ.1.1–3.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ  

สกอ.1.1–3.3  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  
ของคณะบริหารธุรกิจ

สกอ.1.1–4.1  ตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของคณะบริหารธุรกิจ  ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ป  
(พ.ศ. 2553 - 2556) 

สกอ.1.1–5.1 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  และ  พ.ศ. 2555

สกอ.1.1–6.1  รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  
(รอบ 6 เดือน)

สกอ.1.1–6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 2/2554  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  วาระที่ 4.7 รายผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน  

สกอ.1.1–6.3  รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
วาระที่ 6.4.1 รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน

สกอ.1.1–7.1  รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554
สกอ.1.1–8.1  ตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของคณะบริหารธุรกิจ  ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ป  

(พ.ศ. 2555 – 2558)  
สกอ.1.1-8.2 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2555  
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องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้  :   จํานวน 8 ตัวบงชี้



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

33

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร                                 

ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1  ค2  และ  ง

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

1.1 คณะมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร  โดยไดดําเนินการ
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ  กําหนด  และสอดคลองกับวิธีการ  เกณฑมาตรฐานและ
มาตรฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ตามที่ สกอ. กําหนด  ดังนี้   

1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจาณา  ราง/ปรับปรุง  หลักสูตร  กรณีหลักสูตรใหมและหลักสูตร
ปรับปรุงตามลําดับ (สกอ.2.1- 1.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร  (กรณีมีการจัดทํา
หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง) )

2) เสนอหลักการและเหตุผลในการเปด/ปรับปรุง  หลักสูตร  ตอที่ประชุมสภาสถาบันฯ 
เพื่อใหความเห็นชอบ   (สกอ.2.1-1.2  แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักสูตรตอ สกอ. - อางอิงหลักฐาน
จากกองบริการการศึกษา  สกอ.2.1-1.3  การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน
ของสถาบันตอ สกอ. - อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)

3) เสนอรางหลักสูตร  ตอ  (1)  ที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจใหความเห็นชอบ  (2)  ที่ประชุม 
ทคอ.  (3)  ที่ประชุมสภาวิชาการ  และ  (4)  ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ตามลําดับ  
กอนนําเสนอไปยัง  (5)  สกอ. เพื่อรับทราบ      

4) จัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  อาทิ  หองสมุด 
ระบบสารสนเทศ หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และวัสดุการศึกษาอื่นๆ
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 เกณฑมาตรฐาน  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด  โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2.1 คณะมีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร   โดยไดดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ  กําหนด  และสอดคลองกับวิธีการ  เกณฑมาตรฐานและมาตรฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  
ตามที่ สกอ. กําหนด  (สกอ.2.1-2.1  แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร/สาขาวิชา  - อางอิงหลักฐาน
จากกองบริการการศึกษา)  ดังนี้   

1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปดหลักสูตร    
2) เสนอหลักการและเหตุผล  มติการพิจารณาปดหลักสูตรตอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  

ที่ประชุม ทคอ.  ที่ประชุมสภาวิชาการ  และที่ประชุมสภาสถาบันฯ  เพื่อใหความเห็นชอบตามลําดับ  กอนนําเสนอ
ไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ

 เกณฑมาตรฐาน  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548)

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  เปดสอน 4 หลักสูตร  ซึ่งขณะนี้คณะสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF)  ไดแลวเสร็จ 1 หลักสูตร  
และอยูระหวางดําเนินการ 3 หลักสูตร  โดยมีการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548  และมีการเตรียมความพรอมกอนเปดหลักสูตรใหมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่อง ดังนี้

3.1 ทุกหลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ  และสถาบันฯ  ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ  โดยสะทอน
อยูในรายวิชาตาง  ๆของแตละหลักสูตร (สกอ.2.1-3.1 เอกสารหลักสูตร 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA)  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Inter-MBA  3) หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต  สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (M.Sc. in FIRM)  และ  4) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)  สกอ.2.1-3.2  หลักฐาน
แสดงการผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. (ตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนาเลม
หลักสูตร)  

3.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนของรายวิชาตางๆ  ในแตละหลักสูตร  
(สกอ.2.1-3.3  เอกสารประกอบการสอน)

3.3 มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาโดยการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาทั้งดาน
วิชาการ และดานวิชาชีพ
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(1) ดานวิชาการ  เปนการสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษาโดยอาจารย  ซึ่งคณะ
กําหนดเวลานัดพบ  (Office hour)  ของอาจารย  ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  นอกจากนี้แลวคณะยังมี
เว็บบอรดใหนักศึกษาไดเขามาปรึกษาหารืออาจารยในแตละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดดวย

(2) ดานวิชาชีพ  คณะมีนักวิชาการศึกษาซึ่งรับผิดชอบแตละโครงการ  ทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ดานอาชีพ  แหลงงาน  รวมถึงการพัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในอนาคต

3.4 แตงตั้งใหมีผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษา
ในแตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด  โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตาม
หลักสูตรและจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ  (สกอ.2.1-3.4  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร/โครงการ)

3.5 จัดเตรียมความพรอมและศักยภาพของอาจารยในการเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยผูสอน ฯลฯ  โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
ของ สกอ.  

3.6 จัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนจัดเตรียมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่จําเปนตองใชในหลักสูตร  อาทิ   

1) จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน  วารสาร  เอกสารวิชาการ  ใหบริการผานหองสมุด 
ทั้งในลักษณะเปนเอกสารกระดาษ  และผานระบบดิจิตอลที่นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดตลอดเวลา

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงาน  มีระบบอินเตอรเน็ตไรสายที่ทําใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ  ไดโดยงาย

 เกณฑมาตรฐาน  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1  ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร

4.1 คณะมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม  
กํากับ  ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2  และขอ 3  ขางตน ทุกหลักสูตรตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาในแตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด (สกอ.2.1-4.1  คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ)

4.2 คณะทําการประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร  คือทุก 5 ป  ดังนี้

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2551  
(สกอ.2.1-4.2  รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (M.B.A.)  

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Inter-MBA)  ทําการประเมินผล
ไปเมื่อป 2552   (สกอ.2.1-4.3 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
(Inter-MBA) )

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (FIRM)  ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2552  
(สกอ.2.1-4.4  รายงานการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM) )

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (Ph.D. in Business Administration)   
เปดรับนักศึกษา  เมื่อภาคการศึกษา 1/2555  และขณะนี้ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา  
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 เกณฑมาตรฐาน  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ  ทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร

5.1 คณะมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม 
กํากับ ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2  และขอ 3  ขางตน  ทุกหลักสูตร ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  ไดแก (1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมในเอกสารประกอบการสอน  (สกอ.2.1-5.1 เอกสารประกอบการสอน)  (2) การปรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/โครงการ

เกณฑมาตรฐาน 6 มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่กี่ยว ของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค 1 และ ค 2 )  

หมายเหตุ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เลือก  กลุม ง  ขอ 6  นี้จึงไมตองทํา        
ใหขามไป  ขอ 7  และ ขอ 8

 เกณฑมาตรฐาน 7  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน  ก  และ ปริญญาเอก)  มีจํานวนมากกวารอยละ 50  ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะ กลุม ค 1 และ กลุม ง )

หลักสูตรที่เปดสอนในคณะบริหารธุรกิจ  มีจํานวน 4 หลักสูตร  คือ ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 
เปดสอน แผน  ข (รายวิชา+Independent Study)  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร เปดสอนแบบ 1  
(รายวิชา+วิทยานิพนธ)  ดังนั้น  จึงมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอนจํานวน 1 หลักสูตร 
คือ ระดับปริญญาเอก  คิดเปนรอยละ 25  ของจํานวนหลักสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอนทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน  8  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน  ก  และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30  ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะ กลุม ค 1  และ  กลุม  ง )

ในปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรจํานวน 1,554 คน 
จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข  (รายวิชา+Independent Study)  จํานวน 1,535 คน  คิดเปน
รอยละ 98.78  ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ   และนักศึกษาระดับปริญญาเอก  แบบ 1  (รายวิชา+
วิทยานิพนธ)  จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 1.22 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ (ขอมูล ณ 30 เม.ย.55)



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

37

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ
ปการศึกษา

2553 2554
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 4

- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - -
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 3 3
- -ระดับปริญญาเอก 1 1

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนในแผน ก - -
จํานวนหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 1
จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - -
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้งหลักสูตร (ถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร) - -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เฉพาะบางสวนของหลักสูตร 
(ไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เปดสอน)

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวน
ของหลักสูตร และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนมุัติตามกรอบ TQF - -
- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนมุัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนท้ังหมด - -
- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
ทั้งหมด

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

- -

- -ระดับปริญญาโท 3 3
- -ระดับปริญญาเอก 1 1
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รายการ
ปการศึกษา

2553 2554
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนมุัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 1,400 1,469
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,390 1,450
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - -
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ข) 1,390 1,450
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 10 19

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ
ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ  4 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.1- 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร  

(กรณีมีการจัดทําหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง)
สกอ.2.1-1.2  แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักสูตรตอ สกอ. 

(อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
สกอ.2.1-1.3  การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนของสถาบัน

ตอ สกอ. (อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
สกอ.2.1-2.1  แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร/สาขาวิชา  

(อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
สกอ.2.1-3.1  เอกสารหลักสูตร  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)   

2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  Inter-MBA    
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน (M.Sc. in  FIRM)    
4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance)  
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สกอ.2.1-3.2  หลักฐานแสดงการผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
(ตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนาเลมหลักสูตร)  

สกอ.2.1-3.3  เอกสารประกอบการสอน   
สกอ.2.1-3.4  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ
สกอ.2.1-4.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ
สกอ.2.1-4.2  รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  
สกอ.2.1-4.3 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

(Inter-MBA)  
สกอ.2.1-4.4  รายงานการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM)  
สกอ.2.1-5.1  เอกสารประกอบการสอน
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก              

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2  แนวทางตอไปนี้

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ

วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทา

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ

วิธีที่ 2

ขั้นตอนที่ 1  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละ 
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในปกอนหนาปที่ประเมิน

ขั้นตอนที่ 2  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจเลือกใชเกณฑการประเมินวิธีที่ 1  แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีอาจารยประจําทั้งหมด 22 คน  (สกอ.2.2-1.1 ตาราง
รายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการ)  โดยแบงเปนจํานวนอาจารยตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาเอก จํานวน 20 คน
ระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 0 คน

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี  เทากับ 20 : 2 : 0 คน 
โดยคิดเปนรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี  เทากับ 90.91 : 9.09 : 0
ของอาจารยประจําทั้งหมด

วิธีการคํานวณ

การประเมินแบบที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 60 ขึ้นไป  หรือ

ขั้นตอนที่ 1  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ปการศึกษา 2554

รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2554)

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
(ปการศึกษา 2554)

X 100จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2554)

= 20
X 100

22
= 90.91

ขั้นตอนที่ 2  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
90.91

X 5
60

= 7.58 คะแนน
= เต็ม 5 คะแนน
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การประเมินแบบที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0–5

ขั้นตอนที่ 1  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ของปการศึกษา 2553 และ 2554

รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2553)

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2553)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

(ปการศึกษา 2553)

=
21

X 100
23

= 91.31
รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2554)

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2554)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2554)

=
20

X 100
22

= 90.91

ขั้นตอนที่ 2  คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

= รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2554)

- รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2553)

= 90.91  - 91.31
= -0.40

ขั้นตอนที่ 3  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 12 ขึ้นไป)

คะแนนที่ได
=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา X 5

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=
-0.40

X 5
12

= 0.00 คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน
ปการศึกษา 

2553 2554
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 23 22

- -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 23 22
- -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 0

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

0 0

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

2 2

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

21 20

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 0 0
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 8.69 9.09
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 91.31    90.91

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
-รอยละปริญญาเอก ≥ รอยละ 90 ≥ รอยละ 80
- รอยละปริญญาโท - -
- รอยละปริญญาตรี - -
ผลการดําเนินงาน
-รอยละปริญญาเอก รอยละ 91.31 รอยละ 91.31 รอยละ 90.91 รอยละ 90.91
- รอยละปริญญาโท รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 9.09 รอยละ 9.09
- รอยละปริญญาตรี รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.2.2-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554   
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ            

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป

ที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน  ที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา  ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :

วิธีที่ 1

ขั้นตอนที่ 1  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

= จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

ขั้นตอนที่ 2  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป

X 5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ

วิธีที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป 
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา  = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปที่ประเมิน
ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปกอนหนาปที่ประเมิน
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ขั้นตอนที่ 2  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป 
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต 
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต 

รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจเลือกใชเกณฑการประเมินวิธีที่ 1 แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งหมด 22 คน  (สกอ. 2.3-1.1 ตารางรายชื่อ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ)  โดยแบงเปนจํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้

- ศาสตราจารย จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
- รองศาสตราจารย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 68.18
- ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 22.73
- อาจารย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.09

โดยมีผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  รวมกันเปนจํานวน 
20 คน  หรือคิดเปนรอยละ 90.91  ของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  และมีผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย รวมกันเปนจํานวน 15 คน หรือคิดเปนรอยละ 68.18 ของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

วิธีการคํานวณ

การประเมินแบบที่ 1 แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0–5

ขั้นตอนที่ 1  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป ปการศึกษา 2554

รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต 
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554) =

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2554)

=
15

X 100
22

= 68.18

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 30 ขึ้นไป)

คะแนนที่ได =
68.18 X 5

30
= 11.36 คะแนน 
= เต็ม 5 คะแนน
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การประเมินแบบที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป ของป
การศึกษา 2553 และ 2554

รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2553)

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2553)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2553)

=
14

X 100
23

= 60.87

รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554)

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2554)

=
15

X 100
22

= 68.18

ขั้นตอนที่ 2 คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป 
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป

= รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2554)

- รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2553)

= 68.18 - 60.87
= 7.31

ขั้นตอนที่ 3 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 6 ขึ้นไป)

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=
7.31

X 5
6

= 6.09 คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา
2553 2554

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 23 22
- -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 23 22
- -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 0

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 0
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 1 1
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 1

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6 5

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 1 1
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 13 14

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 0

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. ตออาจารยประจํา 86.96 90.91  
รอยละ ศ. และ รศ. ตออาจารยประจํา 60.87 68.18
รอยละ ศ. ตออาจารยประจํา 0 0
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน

เปาหมาย
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. ≥รอยละ 80 ≥รอยละ 80
- รอยละ ศ. และ รศ. ≥รอยละ 50 ≥รอยละ 50
- รอยละ ศ. - -
ผลการดําเนินงาน
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. รอยละ 86.96 รอยละ 86.96 รอยละ 90.91 รอยละ 90.91
- รอยละ ศ. และ รศ. รอยละ 60.87 รอยละ 60.87 รอยละ 68.18 รอยละ 68.18
- รอยละ ศ. - - - -
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.2.3-1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2554   
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

49

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้ที่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ
3 ขอ หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน  โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ  ดังนี้
1.1 คณะบริหารธุรกิจมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 15  ป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในยุทธศาสตรที่  1  การสรรหา / คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมี
ขีดความสามารถสูง  (Talent People) โดยระบบดังกลาวประกอบดวยกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแตกระบวนการในการวางแผน  การสรรหาคัดเลือก  การบริหารคาตอบแทน  สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีกลุมงานบริหารและธุรการ 
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  

1.2 ในการวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทั้งคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
ประกอบดวย  การวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนอัตรากําลัง  ซึ่งเปนแผนหลักสําหรับ
ใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําป  คือ  แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งแผนการจัดการความรูดวย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งอางอิงการดําเนินงานระดับสถาบันฯ  
กลาวคือ  สถาบันฯ  ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปงบประมาณ 2554 – 2558  (สกอ.2.4-1.1 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  ปงบประมาณ 2554 – 2558  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.) )  
ครอบคลุมในมิติตางๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแนวปฏิบัติทางดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ใหตอบสนอง สนับสนุนและเปนไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (พ.ศ.2551 – 2565)  โดยมุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญคือ   
ในระดับบุคคล  บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน  มีความรับผิดชอบตอสถาบันและสังคม  ในระดับสถาบัน  คือ  สถาบันมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  และเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   มีการติดตามและประเมินผลผลิตและผลลัพธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําแผนดังกลาว
สถาบันไดเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงรองคณบดี  ผูอํานวยการกอง  
เลขานุการคณะ/สํานัก  หัวหนากลุมงาน  จํานวน  72  คน  ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนโดยเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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สถาบันบัณคฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาจากปจจัย  4  ดาน  คือ  ดานบุคลากรหรือคน  ดานระบบการพัฒนาบุคลากร  ดาน
ระบบการบริหารจัดการ  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน  และไดนําขอมูลเชิง
ประจักษที่เกี่ยวของประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  ปงบประมาณ  2554 – 2558  ดังนี้

- ขอมูลจํานวนอัตรากําลังในปจจุบัน โครงสรางอายุของบุคลากร การเกษียณอายุราชการ  
การตออายุราชการ

- สวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร 
- การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) และชองวางสมรรถนะ 

(Competency Gap)
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมภายในสถาบัน
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการบริการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ทิศทางและแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับชาติ
- ผลการสํารวจแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2554 – 2555
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ปงบประมาณ 

2554 – 2558  ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  4/2554  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554  และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554

2) การวางแผนอัตรากําลัง

การวางแผนอัตรากําลัง  คณะมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 – 
2559  โดยผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  (สกอ.2.4 – 1.2  แผนอัตรา
กําลัง 4 ป  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559  เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  
ครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554)  ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารอัตรากําลังของสถาบัน 
ประจําปงบประมาณ 2554

3) แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  

ระดับสถาบันฯ  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555  ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ในการประชุม  ครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552  แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ  
คือ  เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตาม
สมรรถนะ  โดยผานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู  และเพื่อบริหารจัดการความรู
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน  ซึ่งสถาบันไดดําเนินการปฏิบัติตามแผนดังกลาวมาอยาง
ตอเนื่อง  ในปงบประมาณ 2554  สถาบันไดดําเนินการสํารวจการหาความตองการในการฝกอบรม (Training 
Needs)  เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ 2554   
โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น 
25 โครงการ  โดยแบงเปนของบุคลากรสายวิชาการ  4  โครงการ  และบุคลากรสายสนับสนุน 21 โครงการ
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ระดับคณะ  ไดจัดทําแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา 2554  (สกอ.2.4-1.3  แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ  
ประจําปการศึกษา 2554)  และแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554  เพื่อมุงสู
องคกรแหงการเรียนรู  (สกอ.2.4-1.4  แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554)  
โดยในป 2554  คณะมีจํานวนกิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  มีการดําเนินการและ
ทําการประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรของคณะรับทราบ  จัดมุมความรู  KM Corner  เพื่อเผยแพรขาวสาร
กําหนดการจัดกิจกรรม  ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว  ตลอดจนเผยแพรขาวสารตางๆ ที่เปน
ประโยชน  

 เกณฑมาตรฐาน 2  มีการบริหาร  และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน  โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ  
ดังนี้

2.1 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร  ตามแผนอัตรากําลัง 4 ป  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2554 – 2559  (สกอ.2.4 – 2.1  แผนอัตรากําลัง 4 ป  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 – 2559  เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554)  ใชวิธีการ
สรรหาคัดเลือกดวยวิธีการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  และคัดเลือกบุคลากร  โดยเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ  
วาดวยการการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน  พ.ศ. 2553  (สกอ.2.4-2.2 ขอบังคับสถาบันวาดวย
การการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน  พ.ศ. 2553  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สพบ.))  ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน 
พ.ศ.2553 (สกอ.2.4-2.3 ประกาศสถาบัน  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุน พ.ศ.2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.))  และประกาศ
สถาบัน  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ  พ.ศ. 2553  
และที่แกไขเพิ่มเติม  (สกอ.2.4-2.4 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและ
คัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สพบ.))  ซึ่งในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบตางๆ ของแตละตําแหนงเปนไปตาม
องคประกอบที่สถาบันกําหนด  เพื่อใหกระบวนการดําเนินงานเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส  และเปนธรรม 
และมีการวางแผนการปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกบุคลากรทุกตําแหนง

2.2 การติดตามตรวจสอบมาตรฐานภาระงานของสายวิชาการ

คณะมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานภาระงานของสายวิชาการ  โดยเปนไปตามขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม  ไดกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของบุคลากรตําแหนงวิชาการของสถาบันไว  ดังนี้
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ภาระงานทางวิชาการ
อ.

(ตอป)
ผศ.

(ตอป)
รศ.

(ตอป)
ศ.

(ตอป)

ผูตอเวลาราชการ
รศ.

(ตอป)
ศ.

(ตอป)
1. งานสอน 1 วิชา

(และ)
3 วิชา
(และ)

3 วิชา 
(และ)

3 วิชา 
(และ)

2 วิชา
(และ)

2 วิชา
(และ)

2. งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

- 1 รายการ 
(หรือ)

2 รายการ 
(หรือ)

- - -

3. ตํารา/ หนังสือที่ไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 

- 1 รายการ
(หรือ)

2 รายการ
(หรือ)

2 รายการ 
(หรือ)

- -

4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบไดกับงานวิจัยตามขอ 2

- 1 รายการ
(หรือ)

2 รายการ 
(หรือ)

- - -

5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบไดกับงานวิจัยตามขอ 8

- - - 1 รายการ 
(หรือ)

- -

6. บทความทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ 

- 2 รายการ
(หรือ)

- - - -

7. บทความทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 

- 1 รายการ
(หรือ)

- - - -

8. งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

9. กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเปน 
Research/ Field Based Case หรือ 
Archival Case

2 รายการ 
(และ)

2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ
(และ)

2 รายการ
(และ)

10. บทความทางวิชาการ 1 รายการ - - - 1 รายการ 1 รายการ

เนื่องจากในระยะเริ่มตนของการบังคับใชมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามขอบังคับฯ 
ขางตน ที่อาจตองใชเวลาในการวางแผนและผลิตผลงานใหเปนไปตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ดังนั้น 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงไดมีมติ
เห็นชอบกําหนดมาตรการยืดหยุนจํานวน 9 ขอ เพื่อผอนปรนใหกับบุคลากรตําแหนงวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการ  แตผลงานทางวิชาการดังกลาวไมเขาขายตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สถาบันกําหนด ดังนี้

1) ใหใชงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ระดับชาติ) 1 รายการ 
สามารถทดแทนบทความทางวิชาการได 1 รายการ

2) ใหใชงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ระดับชาติ) 2 รายการ 
สามารถทดแทนงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติได 1 รายการ

3) การแสดงหลักฐานวาไดสงผลงานไปเผยแพรในระดับชาติ (Submit) โดยผลงานทาง
วิชาการยังไมไดรับเผยแพรอยางสมบูรณ (ยังไมไดรับตอบรับหรือไดรับการเผยแพร) ใหสามารถใชรายงานเปน
ภาระงานทางวิชาการประจําปได โดยมีเงื่อนวาผลงานดังกลาวจะตองไดรับการเผยแพรภายใน 2 ป และตอง
รายงานใหสถาบันทราบภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดรับเผยแพรตามเกณฑที่กําหนด (เกณฑเดียวกับการ
เผยแพรระดับนานาชาติ)



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

53

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

4) งานวิจัยที่ทําใหกับหนวยงานที่จางและไดนําเสนอใหกับหนวยงานดังกลาว ใหถือถือวา
ไดรับการเผยแพรแลว และใหใชรายงานเปนภาระงานทางวิชาการประจําปได

5) งานวิจัยระดับนานาชาติ รอยละ 50 สามารถทดแทนงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ระดับชาติ) ได 1 รายการ

6) การเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการที่ไมมี Proceedings สามารถใช
รายงานเปนภาระงานทางวิชาการประจําปได

7) การขอปรับลดภาระงานทางวิชาการจากคณบด ี ใหปรับลดตามสัดสวนที่ปฏิบัติงานจริง 
โดยไมสามารถยกเวนภาระงานทางวิชาการใหทั้งหมด

8) กรณีการบรรจุใหม หากมีเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 3 เดือน  ใหยกเวนภาระงานทาง
วิชาการใหทั้งหมด แตหากมีเวลาปฏิบัติงานตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป  ใหคิดภาระงานทางวิชาการตามสัดสวนที่
ปฏิบัติงาน โดยสําหรับบุคลากรตําแหนงวิชาการที่เขาขายกรณีดังกลาวของปการศึกษา 2553  ใหนําเวลาของ
ปการศึกษา 2553 ตามสัดสวนไปรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2554 

9) กรณีการพนจากตําแหนงบริหารและมีเวลาปฏิบัติงานหลังจากพนจากตําแหนงบริหาร
นอยกวา 3 เดือน ใหยกเวนภาระงานทางวิชาการใหทั้งหมด แตหากมีเวลาปฏิบัติงานตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปใหคิด
ภาระงานทางวิชาการตามสัดสวนที่ปฏิบัติงาน

โดยที่มาตรการยืดหยุนทั้ง 9 ขอ มีผลใชบังคับสําหรับการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการ 
ประจําปการศึกษา 2553 และการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการชดเชยภาระงานทางวิชาการสวนที่ขาดของป
การศึกษา 2552 เทานั้น  สําหรับการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการ  ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไปไมอาจ
ใชมาตรการดังกลาวได

ตามขอบังคับสถาบันฯ ฉบับดังกลาว  ไดกําหนดใหคณะ/ สํานักรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อยางนอยปการศึกษาละ  1 ครั้ง  เพื่อ
กํากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของสถาบัน  และสรุปผลการดําเนินการดังกลาว
เสนอสภาสถาบันและคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในเดือนกันยายนของทุกป  โดยที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติเห็นชอบ
กําหนดการรายงานภาระงานทางวิชาการ (ใหม) ที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ของสถาบัน ดังนี้

ลําดับที่ การปฏิบัติ ระยะเวลา
1 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจัดทํารายงานภาระงานทางวิชาการรายบุคคล 1-15 สิงหาคม
2 คณะ/ สํานัก ตรวจสอบรายงานภาระงานทางวิชาการ 16-31 สิงหาคม
3 คณะ/ สํานัก สงรายงานภาระงานทางวิชาการใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล 1 กันยายน
4 กองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบและสรุปผล 2-30 กันยายน
5 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภาระงานทางวิชาการเพื่อพจิารณา ตุลาคม
6 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) เพื่อพิจารณา วันพุธที่ 4 ของตุลาคม
7 เสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตรเพื่อทราบ วันจันทรที่ 4 พ.ย./ ธ.ค.
8 รายงานผลให ก.พ.อ. ทราบ มกราคม



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

54

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

2.3 การพัฒนาบุคลากรทุกประเภท 

ระดับสถาบัน  ไดดําเนินการภายใตแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ 
คือ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตาม
สมรรถนะโดยผานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู  และเพื่อบริหารจัดการความรู  เพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน  นอกจากแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ระยะ  4 ป
แลว  สถาบันยังไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูรายปซึ่งมีความสอดคลองกับพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรูระยะ  4  ป  โดยไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป  2552  นอกจากการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูซึ่งมุงเนนการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ซึ่งสถาบัน
ไดกําหนด นอกจากนี้  สถาบันยังมีการพัฒนาบุคลากรตามเสนทางความกาวหนาของอาชีพ (Career Path) 
โดยสถาบันไดออกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
บุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พ.ศ. 2554  (สกอ.2.4-2.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายวิชาการ  พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.))  
และขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งบุคลากรให
ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.6 ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สพบ.)) ใหสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลใหม

ระดับคณะ สงบุคลากรเขารวมในโครงการ / กิจกรรม การอบรม/ ตามที่สถาบันจัด  และ
มีการดําเนินการภายใตแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 
2554  และแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปประมาณ 2554 และ 2555 ดังนี้

แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา 2554

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย
1 โครงการสัมมนา "Best Practices for teaching 

on-line, how to develop an on-line course, 
way succeed"

19-20 พ.ค.54 อาจารยคณะบริหารธุรกิจ

2 โครงการฝกอบรม เรื่อง "การใชโปรแกรมขอมูล 
Microsoft Access"

25 พ.ค.54 บุคลากรสายสนับสนุน

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง “ทิศทาง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554”

1 ก.ย.54 บุคลากรสายสนับสนุน

4 โครงการฝกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอประสานงาน (ENGLISH 
COMMUNICATION PROGRAM (Course2) )"

ชวงเดือน พ.ค.54 
– ก.ย.54

บุคลากรสายสนับสนุน

5 โครงการสัมมนา เรื่อง “AACSB : AOL Assurance 
of Learning)”

13 ธ.ค.54 บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่เกี่ยวของ
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แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

การอบรม/สัมมนา  (By Training)

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง “การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบรหิารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”

19-21 ต.ค.53 ณ  หอง 812 ช้ัน 8 
คณะบริหารธุรกิจ สพบ. 
และโรงแรม Rose Garden 
Riverside  อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม

2 โครงการสัมมนา "Best Practices for teaching 
on-line, how to develop an on-line course, 
way succeed"

19-20 พ.ค.54 ณ หอง 801 
อาคารสยามบรมราชกุมารี
สพบ.

3 โครงการฝกอบรม เรื่อง "การใชโปรแกรมขอมูล 
Microsoft Access"

25 พ.ค.54 ณ หอง LAB 3 ชั้น 9 
อาคารสยามบรมราชกุมารี
สพบ.

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง “ทิศทาง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554”

1 ก.ย.54 ณ  โรงแรมเดอะ แกรนด 
โฟรวิงส คอนเวนชั่น 
ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ

5 โครงการฝกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอประสานงาน (ENGLISH 
COMMUNICATION PROGRAM (Course2) )"

ชวงเดือน พ.ค.54 
– ก.ย.54

คณะบริหารธุรกิจ สพบ.

การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน  (By Doing)

6 การพัฒนางานวิจัยใหถูกตองตามหลักเกณฑของ
สถาบันและสามารถนําไปใชขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการไดสงเสริมใหคณาจารยรวมนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ สพบ. 

1 เม.ย.54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

7 มุมความรู  (KM Corner) ต.ค.54 – ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ สพบ.

8 การแบงปนความรูทาง E-mail / webboard ต.ค.54 – ก.ย.55 www.nidabusinessschool.com

การประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู  (By Sharing)

9 การประชุมคณะบริหารธุรกิจ (เดือนคี่) ต.ค.54 – ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ สพบ.

10 การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ   
(MBA Staff Meeting on Knowledge 
Management)

ต.ค.54 – ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ สพบ.
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แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

การอบรม/สัมมนา  (By Training)

1 โครงการฝกอบรม - การใชระบบสารสนเทศภายใน
สถาบัน เรื่อง "การใชงานระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร  (WWW.NIDABUSINESSSCHOOL.COM)"

1 มี.ค.55 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สพบ.

2 โครงการฝกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอประสานงาน (ENGLISH 
COMMUNICATION PROGRAM (Course3) )"

ชวงเดือน มิ.ย.55 
– ก.ย.55

คณะบริหารธุรกิจ สพบ.

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่  "การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบรหิารธุรกิจ  
ปการศึกษา 2555"

ชวงเดือน มิ.ย.55

การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน  (By Doing)

5 การจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ  ปละ 1 เลม  
(เลมที่ 9)  "วารสารบริหารธุรกิจ นิดา  
(NIDA BUSINESS JOURNAL)"  

พ.ย.54 -

6 โครงการสงเสริมการจัดทํางานวิจยัของคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจ

ต.ค.54 – ก.ย.55 -

7 มุมความรู  (KM Corner) ต.ค.54 – ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ สพบ.

8
การแบงปนความรูทาง E-mail / webboard

ต.ค.54 – ก.ย.55 www.nidabusinessschool.com

การประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู  (By Sharing)

9 การประชุมคณะบริหารธุรกิจ (เดือนคี่) ต.ค.54 – ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ สพบ.

10 การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ   
(MBA Staff Meeting on Knowledge 
Management)

ต.ค.54 – ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ สพบ.
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 เกณฑมาตรฐาน 3  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะบริหารธุรกิจจัดใหมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดี
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  ตัวอยางเชน  

3.1 ระบบการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน และนโยบายการดูแลสุขภาพแกบุคลากร
1) โครงการประกันสุขภาพกลุม  ระดับสถาบันฯ  จากบริษัทไทยประกันชีวิต  ระดับคณะ

จาก  BUPA (สกอ2.4-3.1  สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) )
2) โครงการชวยเหลือบุคลากรผูประสบอุทกภัย  ในชวงที่กรุงเทพมหานครประสบปญหา

อุทกภัย  เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554  โดยสถาบันไดจัดพื้นที่บางสวนของสถาบันใหเปนศูนยพักพิงแก
บุคลากรผูประสบอุทกภัย  ซึ่งทั้งระดับสถาบันฯ  และระดับคณะไดมอบเงินชวยเหลือบุคลากรผูประสบอุทกภัย

3) สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ  (สกอ. 2.4-3.2 สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ (อางอิง
ขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) )

4) สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ (สกอ.2.4-3.3  
สวัสดิการการไปศึกษาดูงานตางประเทศของบุคลากรในคณะ (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) )   

5) บริการแจกฟรีหนากากปองกันเชื้อโรค  (mask)  แกอาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษา  
เพื่อปองกันการแพรเชื้อ  

6) จัดเจลแอลกอฮอล  สําหรับทําความสะอาดมือ  
7) มีการจัดทํา 5 ส  ในสถานที่ทํางานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8  อาคารบุญชนะ  

อัตถากร  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานและเพื่อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยาง
มีความสุข

ฯลฯ  

3.2 ระบบสงเสริม/สนับสนุนการวิจัย  สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
คณะมีโครงการสนับสนุนการจัดผลงานทางวิชาการ  และมีเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในระดับนานาชาติ  พิจารณาเงินรางวัลฐานขอมูล  Thomson ISI ที่มีคา  Impact Factor สูง  เรียงลําดับ
จากจํานวนวารสารในฐานขอมูลแตละสาขาวิชา  โดยใชเกณฑ  Impact Factor  สูงสุดของวิชานั้นเปนรางวัล 
500,000 บาท  และคิดรางวัลใหแกผูรับการตีพิมพในวารสารที่มีคา  Impact  Factor  โดยเทียบเปนสัดสวน
กับคา  Impact  Factor  สูงสุดของสาขาวิชา  กับจํานวนเงินรางวัล  

จึงสามารถกลาวไดวา  บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงาน
ในหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นใจในความมั่นคงของหนวยงาน  มีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  โดยสามารถดูไดจากอัตราการลาออก
ของบุคลากรซึ่งไดรับสวัสดิการเหลานี้  ไดแก  ประเภทขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางประจํา  ในชวงระยะเวลา 
3 ปยอนหลัง  กลาวคือระหวางป 2552-2554  ไมมีการลาออกของบุคลากรดังกลาวเลย
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 เกณฑมาตรฐาน 4  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา  
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

  4.1 คณะใชระบบและกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามใหคณาจารย 
คณะบริหารธุรกิจไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา  กลาวคือ  มีการนําความรูจากผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรูของนักศึกษา  ปรากฏในเอกสารประกอบการสอน  (สกอ.2.1-4.1 เอกสารประกอบการสอน)  สวน
บุคลากรสายสนับสนุนไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการอบรม  สัมมนา  มาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  
ไดแก  การนําความรูภาษาอังกฤษ   เรื่อง  Microsoft Access  มาใชในการปฏิบัติงาน  การนําความรูเรื่อง  
PDCA  ที่ไดรับจากการสัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปฏิบัติงาน  คือ  การวางแผนการ
ทํางาน  ลงมือปฏิบัติ  ประเมินผลการทํางาน  และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น  รวมทั้งการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

 เกณฑมาตรฐาน 5  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

5.1  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดจัดทําขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วา
ดวย  จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552  (สกอ.2.4-5.1 ขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.))  ทําการเผยแพรใหบุคลากรทั้งสถาบันฯ  ไดทราบ  และ
ถือปฏิบัติ  โดยการจัดพิมพเปนรูปเลมแจกจายไปทุกคณะ / หนวยงาน  และทําการเผยแพรใน  Website : 
www.nida.ac.th  (สกอ.2.4-5.2 www.nida.ac.th)  ทั้งนี้  ในขอบังคับฯ  ดังกลาว  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ  ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ  และกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผลตอสถาบัน  
รวมทั้งสถาบันไดจัดใหมีโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมของสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2554  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และผึ้งหวานรีสอรท  แอนด  สปา  
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยผูบริหารของสถาบันไดพบปะ ใหโอวาท  และใหความรูกับบุคลากรใหมทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน  จํานวน  53  ราย  แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ  19  ราย  และสายสนับสนุน  34  ราย  
(เปนบุคลากรใหมของคณะบริหารธุรกิจ  จํานวน 3 ราย)  ซึ่งผูบริหารไดเนนใหบุคลากรใหมดังกลาว  ตระหนัก
และยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  พรอมทั้งถายทอดคานิยมรวม  วิสัยทัศน  นโยบาย 
ภารกิจ  พันธกิจ  และเปาหมายของสถาบัน  เพื่อรวมกันขับเคลื่อนสถาบันไปสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 
(World Class University)

 เกณฑมาตรฐาน 6  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน

6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร   
คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554  กลาวคือ  แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  
คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554  มีจํานวนกิจกรรม/โครงการ  ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม  และมีการดําเนินงาน
ตามแผนและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัด จํานวน 5  กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 100  (สกอ.2.4-6.1 
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ  
ประจําปการศึกษา 2554)
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6.2 การประเมินผลสําเร็จตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป 2554
คณะไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรู  ทั้งสิ้น 9 กิจกรรม  และมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู
และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  จํานวน 8 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 88.89  (สกอ.2.4-6.2 สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2554)

 เกณฑมาตรฐาน 7  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

7.1 จากขอมูลในเกณฑมาตรฐาน  6  คณะไดนําขอมูลมาดังกลาวมาเปนขอมูลประกอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2555  โดยแผนดังกลาวมีแนวทาง 
การพัฒนา  3  แนวทาง  ตามที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูระยะ  4  ป  คือ  
Leaning by Doing, Leaning by Sharing  และ  Leaning by Training  ซึ่งมีกิจกรรมหรือชองทางการพัฒนา
สมรรถนะดานตางๆ สําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกประเภท  (สกอ.2.4-7.1 แผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554)

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 6  ขอ 7  ขอ
ผลการดําเนินงาน 7  ขอ 7  ขอ 7  ขอ 7  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.2.4-1.1 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ปงบประมาณ 2554-2558  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-1.2  แผนอัตรากําลัง 4 ป  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559
เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554

สกอ.2.4-1.3  แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ  
ประจําปการศึกษา 2554

สกอ.2.4-1.4  แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554
สกอ.2.4-2.1  แผนอัตรากําลัง 4 ป  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554-2559

เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554
สกอ.2.4-2.2 ขอบังคับสถาบันวาดวยการการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน  พ.ศ. 2553  

(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
สกอ.2.4-2.3 ประกาศสถาบัน  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน

สถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
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สกอ.2.4-2.4 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-2.5  ประกาศสถาบัน เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายวิชาการ  พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)  

สกอ.2.4-2.6 ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-3.1  สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) 
สกอ.2.4-3.2 สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) 
สกอ.2.4-3.3  สวัสดิการการไปศึกษาดูงานตางประเทศของบุคลากรในคณะ

(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ)
สกอ.2.1-4.1 เอกสารประกอบการสอน
สกอ.2.4-5.1 ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  พ.ศ. 2552 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)  

สกอ.2.4-5.2 www.nida.ac.th
สกอ.2.4-6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักตามยุทธศาสตร

การพัฒนาบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554
สกอ.2.4-6.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ 2554
สกอ.2.4-7.1 แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ 2554
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ตัวบงชี้ที่ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู       
                     (ประเมินระดับสถาบัน)

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
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

ผลการดําเนินงาน   (ประเมินระดับสถาบัน)

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES  
ตอเครื่อง  

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย 
ในดานหองเรียน  หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ  โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ

ที่สนองความตองการของผูรับบริการ

รายการหลักฐาน (ประเมินระดับสถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่  2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน                             

ชนิดของตัวบงชี้ : 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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้

1.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน  เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียน
การสอนที่เนนการคิดวิเคราะห  การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู  โดยผูสอนมีบทบาทในการ
กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห  และลงมือปฏิบัติจริง  ชี้แนะแหลงขอความรู  จัดการเรียนการสอนและ
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูทุกรายวิชา  ทั้งนี้โดยผาน
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา  ตามขอ 1.2   

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีการออกแบบการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการ  ดังนี้  1)  มีการจัดทํา course 
syllabus/course outline  กําหนดวัตถุประสงค  และเปาหมายการเรียนการสอน 2) มีการนําเสนอผลงาน
นักศึกษาและใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  เปนการสงเสริมใหมีการปฏิสัมพัทธ
ทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  3) มีการศึกษาจาก case study   
4) มีการจัดเตรียม POWER POINT  ในการสอนและเอกสารเพิ่มเติม  5) มุงจัดการเรียนการสอนใหมีความ
ยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน  ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาใชเวลาอยาง
คุมคา  อาทิ  จัดใหมีการอภิปรายกลุม  สัมมนา  ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย  การเรียนรูนอกสถานที่ 
 (สกอ.2.6-1.1 เอกสารประกอบการสอน / สกอ.2.6-1.2 แบบฟอรม Course Syllabus / course 
outline ทุกรายวิชา / สกอ.2.6-1.3 แผนการสอนรายภาคการศึกษา / สกอ.2.6-1.4 เอกสารสื่อการสอน 
เชน Power Point - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน  2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  โดยดําเนินการดังนี้

2.1 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  แตละรายวิชา 
โดยระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้  - จุดมุงหมายของรายวิชา  - ลักษณะและการดําเนินการ  เปนการระบุ
คําอธิบายรายวิชา  จํานวนชั่วโมงการสอน  และการใหคําปรึกษา   -  การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  เปน
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การอธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน  วิธีการสอน  -  แผนการสอนและการ
ประเมินผล  มีการระบุหัวขอหรือเนื้อหาที่จะสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอนที่ใช   -  ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร  หนังสือ  ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน  รวมทั้งแหลงเรียนรู
นอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน  โดยในปการศึกษา 2554  ได
มีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน  ณ  บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี  เชน OfficeMate  ธนาคารไทยพาณิชย  
เปนตน (สกอ.2.6-2.1 โครงการศึกษาดูงาน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)

2.2  อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในชั่วโมงแรกที่พบ
ผูเรียน  (สกอ.2.6-2.2 เอกสารประกอบการสอน / สกอ.2.6-2.3 ใบเซ็นตชื่อของนักศึกษาที่รับเอกสาร - 
อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  โดยดําเนินการดังนี้

ทุกรายวิชาที่เปดสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง    
ทั้งในและนอกหองเรียน  อาทิ  จัดใหมีการอภิปรายกลุม  วิเคราะหปญหา  สัมมนา  ทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัย  เรียนรูนอกสถานที่ (สกอ.2.6-3.1 เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงาน
การศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน  หรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้

4.1 คณะบริหารธุรกิจไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษา (Advisory Board)  ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ  คําปรึกษา  ในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  การสอน  งานวิจัย  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสวนรวม  
ตอผูบริหาร/ผูอํานวยการหลักสูตรตางๆ  และ/หรือ  คณาจารยประจําคณะ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  
ผูรู  ผูมีประสบการณทางธุรกิจ  ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ  รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางาน
เพื่อสังคม  (สกอ.2.6-4.1 คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board – อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ)

4.2  มีการเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล  องคกรภายนอก  คณะที่ปรึกษา (Advisory 
Board)  มาเปนวิทยากรในวิชาสอนตามตารางสอน  (สกอ.2.6-4.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร – อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการศึกษา)

นอกจากนี้  คณะฯ  ยังเนนวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาให
มากที่สุด  โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก 

4.3  การเชิญ Visiting Professor  จากมหาวิทยาลัยหรือองคกรจากตางประเทศ มาบรรยาย
พิเศษแกนักศึกษา 

1) Dr.Hemant Merchant  สอนวิชา BA 727  Marketing Communication  ใหแก
นักศึกษาภาคปกติ  โครงการ Eng-MBA  และวิชา AB 7711 Entrepreneurship and Globalization  ใหแก
นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  ภาคพิเศษ  (Inter-MBA)

2) Dr.Ludo Cuyvers  สอนวิชา BA 502 Business Economics  ใหแกนักศึกษาภาคปกติ  
โครงการ Eng-MBA

3) Dr.Tran Dinh Lam  เชิญมาบรรยายพิเศษในวิชา  AB 8000 Business Policy and 
Strategic Management  
(สกอ.2.6-4.3 หนังสือเชิญ Visiting Professor – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5.1 คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน 
ในการจัดการเรียนการสอน  และมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย  โดยใน  Course Syllabus  (สกอ.2.6-5.1  
ตัวอยาง Course Syllabus – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  ของแตละรายวิชาจะมีการระบุงานวิจัย
ที่ใชประกอบการเรียนการสอน  นอกจากนี้  คณะยังไดสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยกรณีศึกษา  (Case Based 
Research)  เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน  (สกอ.2.6-5.2  ตัวอยางการวิจัยกรณีศึกษาจากวารสาร  
Case Research Journal (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน) )  

 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 โดยดําเนินการดังนี้

6.1  ทุกสิ้นภาคการศึกษา  สถาบันฯ  โดยกองแผนงานไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู  เชน  อุปกรณที่ใชในหองเรียน  คอมพิวเตอร  
อุปกรณในหองปฏิบัติการ  หนังสือ  ตํารา  และสิ่งพิมพในหองสมุด  เปนตน  

6.2 ในปการศึกษา 2554  ภาคการศึกษา 1/2554 คณะบริหารธุรกิจมีผลการประเมินความ
คิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา  จัดทําโดยกองแผนงาน  
(สกอ.2.4-6.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย    
ในทุกรายวิชา – อางอิงหลักฐานกองแผนงาน สพบ.) 

 เกณฑมาตรฐาน 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา  ตามผลการประเมินรายวิชา  โดยดําเนินการดังนี้   

7.1 คณะบริหารธุรกิจมีการจัดทําบันทึกการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา  (สกอ.2.6-7.1 บันทึกการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา)  โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูวางแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียน

7.2 ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินความคิดเห็น
ของผูเรียน  ในปการศึกษา 2553  ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ  
อาทิเชน  สงเสริมใหมีการศึกษาจากกรณีศึกษามากขึ้น  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการซักถามเพื่อพัฒนาความรู
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของไทย  เพิ่ม  VDO  แสดงตัวอยางที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอน  การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เปนตน  (สกอ.2.6-7.2  ตัวอยาง Course Syllabus - อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการศึกษา)  
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ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7  ขอ 7  ขอ
ผลการดําเนินงาน 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 7 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ  4 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุ ไมบรรลุ ไมบรรลุ ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.2.6-1.1 เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-1.2 แบบฟอรม Course Syllabus / course outline ทุกรายวิชา

- อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-1.3 แผนการสอนรายภาคการศึกษา - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-1.4 เอกสารสื่อการสอน เชน Power Point - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-2.1 โครงการศึกษาดูงาน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-3.1 เอกสารประกอบการสอน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-4.1 คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board – อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ
สกอ.2.6-4.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-4.3 หนังสือเชิญ Visiting Professor – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-5.1  ตัวอยาง Course Syllabus – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา  
สกอ.2.6-5.2  ตัวอยางการวิจัยกรณีศึกษาจากวารสาร  Case Research Journal 

(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน) 
สกอ.2.4-6.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยในทุกรายวิชา – อางอิงหลักฐานกองแผนงาน สพบ.
สกอ.2.6-7.1 บันทึกการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
สกอ.2.6-7.2  ตัวอยาง Course Syllabus - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค 1  และ ง

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2  ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4  ขอ
มีการดําเนินการครบ

5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  ตามเกณฑทั่วไป  และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.   มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความต องการ
ของผู ใช บัณฑิต  อย างน อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร

ระดับสถาบัน กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงคของ NIDA ไวดังนี้
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู
3. มีทักษะทางปญญา
4. มีทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
6. มีภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง
7. มีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพื่อสวนรวม

ระดับคณะ  ดําเนินการดังนี้
1.1 ในป 2552  คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(สกอ.2.7-1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)  และทําการศึกษาความคาดหวัง
และความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  โดยจัด
เสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนกลุมธุรกิจ  กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง
และความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  หัวขอ “MBA  ที่โลก
ธุรกิจตองการ”  และ  หัวขอ  “MBA  เสนทางสูความสําเร็จ”  โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ
มารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น   หลังจากนั้นไดนําขอมูลที่ไดจากการเสวนามารวบรวมและวิเคราะห  โดยอาศัย
กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและเชิงคุณภาพ  เพื่อใหไดมาซึ่งความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความตองการ
ของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สรุปไดดังนี้
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1) ประเด็นผูสําเร็จ MBA จากคณะบริหารธุรกิจ สพบ.  พบวา

สังคมธุรกิจมีความตองการและคาดหวังใหผูผานการศึกษา MBA สามารถนําวิชา 
MBA มาประยุกตกับการทํางานใหไดตามเปาหมายที่องคกรตองการ  ตองมีความรูพื้นฐาน  MBA  ที่แมนยํา 
และรูจักนําไปใชใหเปนประโยชนในการทํางาน  ผูที่เรียน MBA ตองเปนผูที่มีแนวคิดอยางมีหลักเกณฑ รูจักการ
ใชหลักการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ  มีกลยุทธในการจัดการ มีวิจารณญาณที่รอบคอบใชในการตัดสินใจ   
ซึ่งมีผลตอองคกร  เปน  CEO  ที่สามารถวิเคราะห  อาการ  ปญหา  สาเหตุ  และวิธีแกปญหาในองคกรใหได 
พรอมกับตองมีการ integrated  ทุกวิชาเขาดวยกันแลวนําไปประยุกตกับการทํางานจริง   มีเปาหมายในงาน
และสามารถสรางผลงานทําใหเปนรูปธรรมได  ผูที่จบ  MBA ตองนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางานและ
การสราง  attitude ที่ดีตอองคกรและเพื่อนรวมงาน   มีความทุมเทในการทํางานเพราะเปนการวัดผลงานของ
ตนเองและองคกร  พยายามทําใหองคกรกาวหนาไปใหได  ผูที่ทํางานตองโตไปพรอมกับองคกร  นั่นคือการ
เติบโตขององคกรเปนตัววัดผลงานของตนเองดวย      

นอกจากนี้การมีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศยังมีความสําคัญมากเพราะ
ในปจจุบันมีนักลงทุนชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจคอนขางมากและตองการ local staff  อีกเปนจํานวนมาก   
สถาบันการเงินระดับโลกเขามาตั้งในไทย  และยังมีความตองการบุคลากรดานการเงิน  การตลาด  การจัดการ 
อีกเปนจํานวนมาก  และควรเรียนภาษาอังกฤษควบคูไปดวยจึงจะไดผลดี  อีกประเด็นที่สําคัญ  คือ  ธุรกิจใน
ประเทศไทยเราไมไดอยูโดดเดี่ยว  ธุรกิจสงออกเปนการลงทุนระหวางประเทศ  อาเซียนเหมือน  EU  สังคม
นานาชาติจะเขามาในการทํางาน  จึงตองใหความสําคัญดานภาษาเปนอยางมาก

2)  ประเด็นเรื่องหลักสูตร   พบวา  

หลักสูตร MBA ตองสอดแทรกเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) ดวย  
การเปนนักธุรกิจที่ดี  ตองดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมดวย  การสรางธุรกิจใหไดกําไรควบคูกับสรางสังคมที่อยู
และสิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง  จะทําใหประเทศเจริญกาวหนา  นอกจากนี้  หลักสูตร MBA ยังตองสอดแทรกเรื่อง
การเปนบริษัทธรรมภิบาล  (Good Corporate Governance)  การเปนบริษัทที่ดี  ทําอยางถูกตอง  ทําสิ่งที่ถูกตอง  จะ
เปนเกราะคุมกันในการทําธุรกิจ  ทําใหเกิดการตัดสินใจอื่นที่ถูกตองตามมา 

1.2 คณะบริหารธุรกิจ  จึงไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความต องการ
ของผูใช บัณฑิต  ไวดังนี้

I. MBA Learning Goals and Learning Objectives

1. Problem Solving Skills
1.1 Students can pinpoint problematic areas and analyze the root 

cause of the problems
1.2 Students demonstrate the abilities to provide short-term and 

long-term solutions
2. Integration of Business Functions

2.1 Students have sufficient knowledge in various business 
functions to enable integration in an organization.

2.2 Students demonstrate their abilities to relate various business 
functions in an organization
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3. Ethics
3.1 Students have demonstrated concern of business ethics and 

can apply code of conducts and good corporate governance practices in doing business.
3.2  Students demonstrate concern for the society and can initiate 

CSR activities.
4.  Leading Change

4.1 Students demonstrate sufficient quantitative analytical skills, 
communication skills and technological abilities to make changes.

4.2 Students can demonstrate their leadership skills to implement 
the changes for an organization. 

II. MSc in FIRM Learning Goals and Learning Objectives
1.  Problem solving skills.

1.1  Students can pinpoint problematic areas and analyze the root 
cause of the problems.

1.2  Students demonstrate the abilities to provide short-term and 
long-term solutions.

2.  Ethics.  
2.1  Students demonstrate concern of business ethics and can 

apply code of conducts and good corporate governance practices in doing business.
2.2  Students  demonstrate concern for the society and can initiate 

CSR activities.
3. Chartered Financial Analyst® (CFA®) examination preparation.

The learning objective is for the students pass the CFA Examinations.
4. Financial Risk Manager® (FRM®) examination preparation.

The learning objective is for the students pass the FRM Examinations.

III. Ph.D. in Finance Learning Goals and Learning Objectives
1.  Acquisition of advanced knowledge and theoretical understanding.

The learning objective is for the students to demonstrate theoretical 
understanding in Finance

2.  Competence in research methodology. 
The learning objective is demonstrate competence of appropriate 

research methodology in Finance
3.  Contribution to the body of knowledge.  

The learning objective is that every student is expected to have one 
peer-reviewed publication from his or her dissertation as a requirement for graduation.
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  เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการนําผลจากข อ 1 มาใช ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ ส งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผู ใช บัณฑิต

1.1  คณะบริหารธุรกิจไดทําการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา  ตามผลการประเมินรายวิชา  โดยนําผลการประเมินความคิดเห็น
ดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  เชน  การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่  สอดแทรกเรื่อง CSR  (Corporate Social Responsibility) และการ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและพลังงานในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน  ณ  บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี  เชน OfficeMate ระหวางวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555  
และธนาคารไทยพาณิชย เดือนกรกฎาคม 2555 เปนตน (สกอ.2.7-2.1 เอกสารประกอบการสอน – อางอิง
หลักฐานกลุมงานการศึกษา)

  เกณฑมาตรฐาน 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อต อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

3.1  คณะบริหารธุรกิจมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร  กลาวคือ  มีนักวิชาการศึกษา  
ซึ่งรับผิดชอบแตละโครงการดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  มีการนําระบบ e-learning  มาใชในการเรียนการสอน  
มีการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งทางดานวิชาการ  วิชาชีพ  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ดานการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมที่เอื้อต อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  (สกอ 2.7-3.1 รายงานการจัดสรรงบประมาณประจําป – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงิน
และพัสดุ / สกอ 2.7-3.2 หลักฐานการใชระบบ e-learning  ในการเรียนการสอน – อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีระบบและกลไกการส งเสริมให นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  

4.1 คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554        
ซึ่งประกอบดวย  แผนการจัดกิจกรรมดานวิชาการสําหรับนักศึกษา  แผนการจัดกิจกรรมดานสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมนักศึกษา  และแผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  (สกอ.2.7-
4.1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ)  โดยในปการศึกษา 2554  
คณะบริหารธุรกิจไดจัดการประชุมวิชาการ จํานวน 3 ครั้ง  คือ วันที่ 18 มีนาคม 2555 จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ  
เรื่อง  “The Importance of Business Analytics for Management Today” วันที่ 31 มีนาคม 2555 
จัดโครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา Flex-MBA รุนที่ 18 “MBA กับโลกยุคดิจิตอล” และวันที่ 5 เมษายน 2555
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ประจําป 2555  เรื ่อง “นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย” และ 
ในการประชุมวิชาการทั้ง 3 ครั้ง  มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเขารวมโครงการทุกครั้ง  (สกอ 2.7-4.2 
โปสเตอรการประชุมวิชาการ)

4.2 คณะบริหารธุรกิจมีการประชาสัมพันธโครงการประชุมทางวิชาการทั้งระดับสถาบัน  
ระดับชาติ  และระดับนานาชาติใหแกนักศึกษาที่สนใจ  เชน  ฉายขึ้นจอโปรแจกเตอรหนาชั้นเรียน (กอนเวลา
เรียน)  ประชาสัมพันธผานโทรทัศน LCD  บริเวณที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8,  บริเวณหนาหองเรียน  
ชั้น 9, 10  อาคารบุญชนะ อัตถากร  ติดโปสเตอรการประชุมวิชาการไวที่บอรด  หนาลิฟต  ชั้น G  อาคารบุญชนะ 
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อัตถากร,  บริเวณที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8,  บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10  อาคารบุญชนะ อัตถากร  
เปนตน    

4.3  มีคณะกรรมการเงินทุนคณะ  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการเขารวมการประชุม
ทางวิชาการของนักศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน  5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมให แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ / สถาบัน

5.1 ระดับสถาบัน  โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา  และดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมตลอดป  อาทิ

1)  โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา
2)  โครงการนิดารวมใจบริจาคโลหิต  (ชมรมพุทธศาสตร)  จํานวน 4 ครั้ง
3)  โครงการเสวนาวันอาสาฬหบูชา  เรื่อง  “ธรรมะ วินัยนักศึกษา กับพุทธศาสนาและ

ทิศทางสังคมไทยในทศวรรษหนา
4) โครงการพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
5) กิจกรรมแบงปนความรัก ณ บานพักผูสูงอายุ บางแค  (ชมรมนักศึกษานานาชาติ)

เปนตน
5.2  ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดนําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการดานเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมระดับสถาบันมาผนวกกับกิจกรรม/โครงการระดับคณะ  และจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมระดับคณะ  (สกอ.2.7-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ)  และประชาสัมพันธใหแก
นักศึกษาที่สนใจ  และใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการระดับสถาบันดังกลาว  
นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจยังไดจัดทํา  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อใชเปน
มาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ  และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขา
สอบทุกครั้ง  และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาดวย  (สกอ.2.7-5.2
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)

       เกณฑมาตรฐาน  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต ใช ผลงานจากวิทยานิพนธ 
ของนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช  ประโยชน จริงจากหน วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
หรือหน วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ ม ค 1)

  เกณฑมาตรฐาน 7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ  
และมีการนําไปตีพิมพ เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ ม ง)

1.1 สํานักวิจัยไดจัดอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและ
มีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (สกอ.2.7-7.1 อางอิงการดําเนินงานของสํานักวิจัย)

1.2  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  จัดทํา  ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553  และประกาศสถาบันฯ  เรื่อง 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553  (สกอ.2.7-7.2 
ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท / สกอ.2.7-7.3
ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก)



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

71

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ
ผลการดําเนินงาน 6  ขอ 6  ขอ 6  ขอ 6  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ  5 คะแนน  5 คะแนน  5 คะแนน  5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.2.7-1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สกอ.2.7-2.1 เอกสารประกอบการสอน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ 2.7-3.1 รายงานการจัดสรรงบประมาณประจําป – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ 
สกอ 2.7-3.2 หลักฐานการใชระบบ e-learning  ในการเรียนการสอน 

– อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.7-4.1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ 2.7-4.2 โปสเตอรการประชุมวิชาการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.7-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.2.7-5.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
สกอ.2.7-7.1 อางอิงการดําเนินงานของสํานักวิจัย
สกอ.2.7-7.2 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.7-7.3 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาเอก – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่  2.8  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต อง
การส งเสริมไว เป นลายลักษณ อักษร  โดยดําเนินการทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ  ดังนี้

1.1 ระดับสถาบัน  จัดทําขอบังคับวาดวยสโมสรนักศึกษา,  ขอบังคับวาดวยชมรมตางๆ,  
ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา,  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย 
พฤติกรรม  ดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (สกอ.2.8-1.1 
อางอิงขอมูลจากกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)  เพื่อเปนนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันใหมี
ความรูคูคุณธรรม  และสถาบันสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเนื่อง  ไดแก  โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา  เพื่อใหนักศึกษา  บุคลากรของสถาบันมีวินัย  เคารพ
สิทธิ์ผูอื่นและสนับสนุนกิจกรรมโดยผลิตสื่อประชาสัมพันธจากคําขวัญที่ไดรับรางวัลในปที่ผานมาเผยแพรให
ประชาคมสถาบันทราบโดยทั่วกัน  และชมรมพุทธศาสตรไดจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมจริยธรรมที่สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  โดยการจัดธรรมะบรรยายในโครงการ  เสวนาวันอาสาฬหบูชา  เรื่อง  “ธรรมะ  วินัยนักศึกษา 
กับพุทธศาสนาและทิศทางสังคมไทยในทศวรรษหนา”  เพื่อใหมีการบูรณากับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
และไดจัดทําโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยเชิญชวนนักศึกษา 
บุคลากรของสถาบันไปปฏิบัติธรรม  ณ  วัดปาสุนันทวนาราม  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อสงเสริมและใหความรู
ดานคุณธรรมและจริยธรรมจากการฟงธรรมบรรยายและไดฝกปฏิบัติกรรมฐาน  (เดินจงกรม)  อันกอใหเกิดการ
ฝกสมาธิ  มีสติ เกิดปญญา

1.2 ระดับคณะ  จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อสราง
จิตสํานึกใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตในการสอบ (สกอ.2.8-1.2 ประกาศ       
คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการถ ายทอดหรือเผยแพร พฤติกรรมด านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1  ไปยังผู บริหาร  คณาจารย  นักศึกษาและผู เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง  
ทั้งคณะ/สถาบัน  โดยดําเนินการดังนี้

2.1  ระดับสถาบัน  ทําการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลในขอ 1.1 ผานทาง website :  
www.nida.ac.th  หนังสือเวียน  กระดานขาวสาธารณะทางระบบ ICS  และระบบ E-Doc (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส)  และมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ  การจัดบอรด  เพื่อใหผูบริหาร  คณาจารย  นักศึกษา  และ
ผูเกี่ยวของไดทราบอยางทั่วถึง  (สกอ.2.8-2.1 website :  www.nida.ac.th / สกอ.2.8-2.2 ระบบ ICS 
ของสถาบันฯ)
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2.2  ระดับคณะ  ทําการแจกประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  
ใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขาสอบทุกครั้ง  รวมถึงการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบใน
วันปฐมนิเทศ  และและมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ  การจัดบอรด  เพื่อใหนักศึกษาและผูเกี่ยวของไดทราบ
อยางทั่วถึง

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในข อ 1  โดยระบุตัวบ งชี้และเป าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน  โดยดําเนินการดังนี้

3.1  ระดับสถาบัน   โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  มีแผนการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ดานเสริมสรางพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1  โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน เชน  มีการระบุตัวบงชี้  และกําหนดเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจนทุกโครงการ
กิจกรรมตามจํานวนที่จัด  ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลาไดระบุเปาหมายของ
โครงการ  โดยมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน และมีการวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจนโดยมีแบบสํารวจความพึงพอใจใหกับผูเขารวมโครงการไดตอบคําถามและนํามาประเมินผล
ในการจัดกิจกรรมที่สามารถวัดความสําเร็จไดชัดเจนและเปนรูปธรรม  (สกอ 2.8-3.1 รายละเอียดโครงการ
รณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลาและแบบประเมินผลโครงการ - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

3.2  ระดับคณะ  ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว

 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา  ตามตัวบ งชี้และเป าหมายที่กําหนดในข อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป าหมายอย างน อยร อย
ละ 90 ของตัวบ งชี้

4.1 ระดับสถาบัน  มีการประเมินผลโครงการ (สกอ 2.8-4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ - 
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ที่กําหนดในขอ 3  โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ เชนในการจัด
กิจกรรมโครงการตามแผนงานกลุมงานกิจการนักศึกษามีการประเมินผลโครงการตามตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนดระบุอยูในแบบฟอรมการจัดกิจกรรมทุกโครงการ  เชน  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  (สกอ 2.8-4.2 
รายชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรม - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  เปาหมายในการจัดกิจกรรม และแตละ
โครงการจะมีการประเมินผลโครงการโดยมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ (สกอ 2.8-4.3 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม / โครงการ - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  ใหกับผูเขารวมกิจกรรม
โครงการทุกโครงการ และมีการสรุปผลของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 90 ของตัวบงชี้ของโครงการ (สกอ 2.8-4.4 แบบสรุปความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม  มีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) เชน โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  โครงการฟงบรรยายธรรมะกับการบูรณาการเขากับการเรียนรูของนักศึกษา  

4.2  ระดับคณะ  ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว
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 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได รับการยกย องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน วยงานหรือองคกรระดับชาติ

5.1 ในปการศึกษา 2554  มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไดรับเกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  
การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคมในชวงประสบอุทกภัย  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ใหไว  ณ  วันที่ 13 มกราคม 2555  จํานวน 13 คน  ดังนี้

1. นางสาวสุภาภรณ พฤกษเศรษฐ
2. นายศิต  ทองสีนาค
3. นางสาวอภิณพร  ทองดี
4. นางสาวศศิธร  เตยวัฒนะชัย
5. นางสาวณิฐิฎา ศรีใหม
6. นางสาวสุดารัตน ภูอราม
7. นายชัชชัย ถนอมเพ็ชรสงา
8. นายสุขุมา ชยานนท
9. นายกัญจน ทรัพยะประภา
10. นางสาวสุรีรัตน สืบปนใจ
11. นางสาวปณัสสา เชี่ยววานิช
12. นายธนาภัทร เผือกขํา
13. นางสาวอมราภรณ เพ็งศรี

(สกอ.2.8-5.1 เกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม
ในชวงประสบอุทกภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4  ขอ 4  ขอ
ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ  5 คะแนน  5 คะแนน  5 คะแนน  5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สกอ.2.8-1.1 อางอิงขอมูลจากกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.2.8-1.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
สกอ.2.8-2.1 website :  www.nida.ac.th
สกอ.2.8-2.2 ระบบ ICS ของสถาบันฯ
สกอ.2.8-3.1 รายละเอียดโครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลาและแบบประเมินผลโครงการ

- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.2.8-4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.2.8-4.2 รายชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรม - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.2.8-4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม / โครงการ 

- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.2.8-4.4 แบบสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90 

- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.2.8-5.1 เกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม

ในชวงประสบอุทกภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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องคประกอบที่  3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ตัวบงชี้  :   จํานวน 2 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  3.1   ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร       

ชนิดตัวบงชี้ :   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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน  7  ขอ  ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน 1.  มีการจัดบริการให คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช ชีวิตแก 
นักศึกษา         

ระดับสถาบัน  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
คือ  มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา  ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกคณะทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการจัดกิจกรรมในดานตางๆ  ใหกับนักศึกษาของสถาบันครอบคลุม  โดยให
คําแนะนําทั้งในดานวิชาการ  สวัสดิการ  การจัดกิจกรรมและการใชชีวิตของนักศึกษา

สถาบัน  มีการแตงตั้งผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา คอยกํากับดูแลและใหคําปรึกษากับ
นักศึกษาทุกดานและสถาบันไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศรวมในระดับสถาบันเพื่อใหความรูและแนะแนวกับนักศึกษา
ในการใชชีวิตในสถาบัน  เชน  ในดานหอพัก  ดานเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา และมีการจัดทําคูมือ
นักศึกษาใหม ใหกับนักศึกษาแจกในวันปฐมนิเทศดวย  

สถาบัน  ไดจัดหาจิตแพทย จากกรมสุขภาพจิตมาคอยใหคําปรึกษาแนะนํากับนักศึกษาในดาน
เกี่ยวกับปญหาทางจิตใจและการใชชีวิตประจําวันใหกับนักศึกษา  โดยจะมีแพทยมาออกตรวจในทุกวันอาทิตย  
ระหวางเวลา 10.00 – 12.00 น.  เปนประจํา  (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 

สถาบันมีระบบฐานขอมูลระบบ AVS  ซึ่งเปนระบบดานการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษาของ
กองบริการการศึกษาของสถาบัน  ซึ่งจะจัดเก็บประวัติ  (ระเบียนยอ)  ของนักศึกษาทุกคนทุกคณะซึ่งนักศึกษา
สามารถแกไขรายละเอียดของตนเองผาน  http://reg.nida.ac.th และคณะมีการติดตอสงขาวสารไปยังนักศึกษา
ผานฐานขอมูลดังกลาว  (สกอ.3.1-1.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  

ระดับคณะ  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
โดยมีรายละเอียดที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้

(1) จัดใหมีตาราง Office Hour ของอาจารย   
(2)  จัดชองทางในการสื่อสารคณาจารยและเจาหนาที่ของคณะ อาทิ website, e-mail, ระบบ ICS  
(3) นอกจากนี้  คณะฯ  ยังจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป  

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดกิจกรรมโครงการบรรยาย  โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาถายทอด
ประสบการณและใหความรูกับนักศึกษาในหัวขอตางๆ  เชน  กิจกรรมการสงเสริมสรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ  
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โครงการอบรม Career Development Center  โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน  โครงการเตรียม
ความพรอมของผูบริหารเพื่อเขาสู AEC  โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา เปนตน  
(สกอ.3.1-1.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ /สกอ.3.1-1.3
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  

  เกณฑมาตรฐาน  2.  มีการจัดบริการข อมูลขาวสารที่เป นประโยชนต อนักศึกษา   

ระดับสถาบัน  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  ดังนี้  
(1) การจัดทํา Website ใหกับนักศึกษาและมีการสงขอมูลขาวสารทาง E-mail ใหกับนักศึกษา

ปจจุบัน   มีการใหบริการขอมูลขาวสารทาง Social network (Twitter Face book)  และมีการจัดบอรดให
ความรูกับนักศึกษาตามสถานการณตางๆ 

(2) การสงขอมูลขาวสารความรูที่มีประโยชนไปจัดรายการวิทยุออนไลนของสถาบันให
นักศึกษาไดทราบ  และมีการจัดทําเครือขายโทรทัศน LCD  โดยติดตั้งไวที่โรงอาหาร  ที่ชั้นลางอาคารกีฬาและ
สโมสรนักศึกษา  อาคารมาลัย หุวะนันท  ซึ่งนักศึกษาสามารถรับชมไดเมื่อวางจากการเรียนและมีการนั่ง
ประชุมกลุม  หรือพักผอนหลังจากเลิกเรียนแลว

(3) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการตางๆ ที่อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา โดย
ใหขอมูลขาวสารผานจอ  Touch screen  ซึ่งนักศึกษาสามารถรับทราบการใหบริการเกี่ยวกับการมาใชบริการ
ในดานตางๆ  ของอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษาไดวามีการใหบริการอะไรบางกับนักศึกษา

(4) การจัดทําวารสารขาวนิดาราย 2 เดือน  เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของทาง
สถาบัน  

(5) การผลิตรายงานวิทยุ/โทรทัศน  (รายการที่นี่เสรีไทย รายการปญญาแผนดิน)  

นอกจากนี้  สถาบันยังมีการบริการโดยบุคลากรของสถาบันในการตอบขอมูลขาวสารทาง
โทรศัพทใหกับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไมสะดวกในการเดินทางมาที่สถาบันอีกดวย  สถาบันจัดกลองรับฟง
ความคิดเห็น  5  จุดบริเวณอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา  และกลองรับฟงความคิดเห็นของศูนยราชการ
ใสสะอาด  ที่บริเวณชั้นลาง  อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา  โดยมีไวเพื่อรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  ของ
นักศึกษาของสถาบัน (สกอ.3.1-2.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

ระดับคณะ  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  ดังนี้
(1) จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ/งานวิจัย    

ดานบริหารธุรกิจ  (สกอ.3.1-2.2 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal))
(2) การประชาสัมพันธผาน  Website (www.nidabusinessschool.com) ใหกับนักศึกษา

และมีการสงขอมูลขาวสารทาง E-mail  และ  SMS ใหกับนักศึกษา
(3) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการตางๆ ผานจอโปรแจกเตอรหนาชั้นเรียน 

(กอนเวลาเรียน)  
(4) การประชาสัมพันธผานโทรทัศน LCD  บริเวณที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8  บริเวณ

หนาหองเรียน  ชั้น 9, 10  อาคารบุญชนะ อัตถากร  
(5) การติดโปสเตอรการประชุมวิชาการไวที่บอรด  หนาลิฟต  ชั้น G  อาคารบุญชนะ อัตถากร  

บริเวณที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8,  บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10  อาคารบุญชนะ อัตถากร  
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 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ ทางวิชาการและวิชาชีพแก 
นักศึกษา  

ระดับสถาบัน  มีการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับดานการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพิ่ม
ประสบการณวิชาชีพ  โดยจัดสัมมนาเครือขาย  MOU  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  8  สถาบัน  
และไดเชิญผูบริหารของสถาบันเครือขายรวมเสวนาแสดงความคิดเห็นเรื่อง  “ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจาก
การประกันคุณภาพ”  อีกทั้งกลุมงานกิจการนักศึกษา  ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาฝกงาน  ในดาน
การใหยืมอุปกรณกีฬาและการใหบริการดาน  Fitness  และยังมีการจัดโครงการแนะแนวการงานอาชีพ  โดยมี
การเชิญศิษยเกามาบรรยายใหนักศึกษาปจจุบันฟงในวันจัดงานนิดานัดพบแรงงาน  และมีการจัดกิจกรรม
โครงการเรียนรูประสบการณจากพี่สูนอง  โดยเชิญศิษยเกามาเปนวิทยากรและถายทอดใหความรูและ
ประสบการณกับนักศึกษาเพื่อเสริมสรางองคความรูใหกับรุนนอง  อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา
ประชุมวิชาการ  ในดานตางๆ  ใหกับนักศึกษาของสถาบันไดรับการพัฒนาเสริมสรางประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง  (สกอ.3.1-3.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  

ระดับคณะ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ   
โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาถายทอดประสบการณวิชาการและใหความรูวิชาชีพกับนักศึกษาในหัวขอตางๆ 
(สกอ.3.1-3.2  แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)   ดังนี้

(1) วันที่ 13-16 ธันวาคม 2554  กิจกรรมการสงเสริมสรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ  ในหัวขอ  
-  MBA ประตูสูความเปนผูนํา /  -  Self Expression and Business Etiquette  /  -  Business Presentation  /  
-  Break the Ice

(2) วันที่ 9 มกราคม 2555  โครงการอบรม Career Development Center (ภาคปกติ)  
หัวขอ “Business Presentation”

(3) วันที่ 17 มกราคม 2555  โครงการอบรม Career Development Center (ภาคปกติ)  
หัวขอ “Personal Development”

(4) วันที่ 28 มกราคม 2555  โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางานสําหรับโครงการ Y-
MBA  รุนที่ 27-28

(5) วันที่ 30 มกราคม 2555  โครงการอบรม Career Development Center (ภาคปกติ)  
หัวขอ “Team Building”

(6) วันที่ 17 มีนาคม 2555  โครงการเตรียมความพรอมของผูบริหารเพื่อเขาสู AEC
(7) วันที่ 18 มีนาคม 2555  โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  “The Importance 

of Business Analytics for Management Today” 
(8) วันที่ 30 มีนาคม 2555  โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา Flex-MBA รุนที่ 18  เรื่อง  

“MBA กับโลกยุคดิจิตอล”
(9) วันที่ 5 เมษายน 2555  โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ประจําป 2555 

“นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย”
(10) วันที่ 23 เมษายน 2555  โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา

(ภาคปกติ)  ในหัวขอ  -  MBA ในความคาดหวังขององคกร / -  ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพ
การเงิน  / -  ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการตลาด  / -  ปจจัยความสําเร็จของการเปน
ผูประกอบการ  



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

80

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

 เกณฑมาตรฐาน  4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา

ระดับสถาบัน  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา เชน  มีการใหบริการ
ขอมูลขาวสารใหศิษยเกาผานทาง Website  ของสถาบัน  และมีการสงขอมูลขาวสารผานทาง E-mail  และ
มีจดหมายขอมูลขาวสาร  จดหมายขาวนิดา  วารสารนิดาสัมพันธ  และมีการจัดทําทําเนียบศิษยเกาใหกับ
นักศึกษาไทย  และนักศึกษานานาชาติ  และมีสื่อทางวิทยุ  TV  ดาวเทียม  มีแหลงขอมูลปอนกลับใหกับศิษย
เกาทางเว็บไซด

สถาบัน  จัดกิจกรรมใหกับศิษยเกาคือประชุมวิชาการ 100 ป  ศาสตราจารย  ดร.มาลัย  
หุวนันท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไดเชิญศิษยเกาทุกคณะเขารวมในการจัดงาน  อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมโครงการนิดานัดพบแรงงาน  โดยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาเปนประจํา
ทุกปการศึกษา  และสถาบันมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาของคณะและยังมีการจัดงานคืนสูเหยาใหกับศิษยทุกคณะ
ไดกลับมาพบปะและสรางเครือขายระหวางศิษยเกาดวยกันอีกดวย  (สกอ.3.1-4.1 อางอิงหลักฐานระดับ
สถาบัน)

ระดับคณะ  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี้
1)  มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  ดําเนินการโดยสมาคมศิษยเกานักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni)   
2)  จัดทําเอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาว/กิจกรรมตางๆ  ที่คณะจัดไปยังศิษยเกา  ดําเนินการ

โดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni)  (สกอ.3.1-4.2 เอกสาร/จดหมาย
เวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ – อางอิงหลักฐานจากสมาคมศิษยเกาฯ)

3)  จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ  ดานบริหารธุรกิจ 
(สกอ.3.1-4.3 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal))

4) มีการใหขอมูลขาวสารผานทาง website  www.nidabusinessschool.com   
(สกอ.3.1-4.4 www.nidabusinessschool.com)

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา

   ระดับสถาบัน  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา โดยสถาบันมีการจัดงาน 
โครงการสัมมนาวิชาการวันครบรอบสถาปนาสถาบันปที่  46  แหงการสถาปนาสถาบัน  ในวันที่  3  เมษายน 2555
(สกอ.3.1-5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  และมีการเชิญศิษยเกาเขารวมงานดังกลาว และมีการจัด
ประชุมวิชาการ  ประจําป  2555  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา  และจัดใหมีการ
นําเสนอบทความวิชาการกลุมยอยจากนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร  นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
นักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
นักศึกษาคณะสถิติประยุกต  นักศึกษาคณะภาษาและการสื่อสาร  นักศึกษาคณะนิติศาสตร  และมีการมอบ
เกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอบทความแตละสาขาในการจัดงานสถาปนาสถาบันซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณใหกับศิษยเกาเปนประจําทุกป

ระดับคณะ  ดําเนินการโดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business 
Alumni)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป  (สกอ.3.1-5.2 แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐาน
สมาคมศิษยเกาฯ)  ไดแก
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ดานวิชาการ
1) สนับสนุนจัดทําวารสารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยดาน

บริหารธุรกิจ
2) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ NIDA SHOP แนะนํา  และใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะใหกับ

นักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของ NIDA SHOP
3) จัดงาน Thailand Lecture 3rd “WISDOM for change” วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554   

ณ  หองประชุม  ดร.สมศักดิ์  &  คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล  ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

4) จัดงานสัมมนาวิชาการ  การเสริมสรางและตอยอดทางวิชาการ  Refreshment Program 
ครั้งที่ 5  “Proactive HR : Passion for People and Performance”  การบริหารคนเพื่อผลงาน  
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  หอง 702  อาคารสยามบรมราชกุมารี

5) รวมงานเสวนาผูบริหารระดับสูง  “สนทนาพิเศษกับ ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ”์  วันพฤหัสบดีที่ 18  
สิงหาคม 2554  เวลา 13.00 - 15.45 น.  ณ  หองประชุมโพธิ์สามตน  หอประชุมกองทัพเรือ  ถ.อรุณอมรินทร

สมาชิกสัมพันธ
1) จัดซุมแสดงความยินดี และแจกอาหารวางพรอมน้ําดื่มกับมหาบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 6 

มกราคม 2554  และวันศุกรที่ 27 มกราคม 2555  เพื่อเปนการแสดงความยินดี  แดมหาบัณฑิตที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

2) จัดการแขงขันกอลฟประจําป  ครั้งที่ 9  ชิงถวยพระราชทานจากองคสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  วันพุธที่  4  พฤษภาคม  2554 ณ  สนามกอลฟ เดอะ รอยัล กอลฟ 
แอนด คันทรีคลับ

3) รวมจัดการแขงขันกอลฟ NIDA Big Four วันพุธที่  23 กุมภาพันธ 2554  Shot gun 
12.00 น. สนาม Lake wood

4) จัดงาน Networking Dinner ระหวาง Regular, Executive, Flex, Young Executive, 
English, Firm,  และ International MBA กับสมาคมศิษยเกา เพื่อเสริมสรางความรวมมือ และสรางเครือขาย
ระหวาง ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และสมาคมศิษยเกา เพื่อชวยกันสานตอเครือขาย ใหศิษยเกาศิษยปจจุบัน     
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะ  และสมาคมฯ  ณ ราชกรีฑาสโมสร  ถ.อังรีดูนังต

5) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาเกาดีเดนป 2554 วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2554 
ณ RENAISSANCE Bangkok Ratchaprasong Hotel , Royal Maneeya A 

6) จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2554  วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2554  ณ หอง 702  
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

7) จัดงานคืนสูเหยา “Vintage Memories” วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2554  ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

8) รวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จบการศึกษา

กิจกรรมเพื่อสังคม
1) เขาพบและสวัสดีปใหม คณาจารย ซึ่งสมาคมไดเขาสวัสดีปใหมคณาจารย เพื่อแสดงความ

เคารพและระลึกถึงเปนประจําทุป และเหลาคณาจารยไดอวยพรใหศิษยเกาทุกคน มีความเจริญกาวหนาและ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และมีความสามัคคี และใหรวมมือกันในการทําใหสมาคมฯ เขมแข็งตอไป
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2) จัดกิจกรรม "NIDA Networking CSR Project"  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554      
เวลา 08.00-13.00 น.  โดยไดรับความรวมมือจาก Thai Hoya lens, Vejthani, Pharmanex  ซึ่งเปน
เครือขายศิษยเกานิดา  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป  กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ

3) รวมงานครบรอบปที่ 45 แหงการสถาปนาสถาบัน และการประชุมวิชาการประจําป 2554
และรวมพิธีวางพานพุม ถวายเปนเครื่องราชสักการะ วันศุกรที่ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา

4) รวมจัดงาน “หนึ่งรอยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร”  วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554   
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

5) รวมพิธีไหวครู และพิธีมอบโลนักศึกษาเกาดีเดน, มอบรางวัลเรียนดีแกนักศึกษา ประจําป 2554                       
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

6) รวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน ประจําป 2554 วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2554         
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

7) บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

  เกณฑมาตรฐาน  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให บริการในข อ 1 – 3  ทุกข อ  
ไม ต่ํากว า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5

ระดับสถาบัน  โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  อยูระหวางการดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาและการใหบริการดานขอมูลขาวสาร  ครอบคลุมการใหบริการขอ 1-3  
จํานวนนักศึกษาของสถาบันทุกคณะ  ทั้ง 3 ดาน

1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตในสถาบัน 
2. การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาศิษยเกา
3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3  โดยในการ
จัดกิจกรรมทุกโครงการ  มีประเมินคุณภาพการใหบริการทุกโครงการในขอ 1-3  โดยสรุปผลจากแบบสอบถาม
จากผูเขารวมกิจกรรม  ซึ่งผลสรุปทุกกิจกรรมไดคะแนนเฉลี่ย 4.37 (จากคะแนน 5) (สกอ.3.2-6.1 สรุปผลการ
ประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให บริการมาใชเป นข อมูล   
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา   

ระดับสถาบัน  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา  เชน  กลุมงานกิจการนักศึกษา  มีการนําผลการสํารวจ
การจัดกิจกรรม/โครงการของนักศึกษามาพิจารณารวมกับผูที่เกี่ยวของ  โดยมีการนําผลการประเมินมาสรุป
ในการประชุมอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา โดยประชุม 3 เดือน/ครั้ง  และที่ประชุมกลุมงาน
กิจการนักศึกษา  กองงานผูบริหาร  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ  อีกทั้ง
ยังมีการใหสโมสรนักศึกษาจัดทํารายงานสรุปวิพากษของสโมสรนักศึกษา  เก่ียวกับการใหบริการของหนวยงาน
ตางๆ  ของสถาบันที่เกี่ยวของกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมตางๆ  ของโครงการกิจกรรมนักศึกษา  มาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษาอยางตอเนื่อง และไดจัดทําเอกสารสรุปผล
การรายงานนําเสนอผูบริหารทราบ  (สกอ.3.1-7.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
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ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเรียน  ในปการศึกษา 2553  ไปปรับปรุงการจัดบริการที่ตอบสนองนักศึกษาตางๆ  อาทิเชน  
ปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยาย,  ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ,  ปรับปรุงการใหบริการ,  จัดกิจกรรม /
โครงการในหัวขอที่นักศึกษาตองการในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ปการศึกษา 2554  (สกอ.3.1-7.2
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7  ขอ 7 ขอ
ผลการดําเนินงาน 7  ขอ 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.3.1-1.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-1.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.3.1-1.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.1-2.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-2.2 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal)
สกอ.3.1-3.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-3.2  แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.1-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-4.2 เอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

– อางอิงหลักฐานจากสมาคมศิษยเกาฯ
สกอ.3.1-4.3 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal)
สกอ.3.1-4.4 www.nidabusinessschool.com
สกอ.3.1-5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-5.2 แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐานสมาคมศิษยเกาฯ
สกอ.3.2-6.1 สรุปผลการประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.1-7.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-7.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่  3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้    : 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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบันฯ  ซึ่งดําเนินการโดยกลุมงาน
กิจการนักศึกษา  ในสวนของคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 6 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน  1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน   

ระดับสถาบัน  มีการจัดทําแผนบริหารการจัดทํากิจกรรมนักศึกษาประจําป  (สกอ.3.2-1.1 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ปการศึกษา 2554  - อางอิง
หลักฐานระดับสถาบัน)  และมีแผนบริหารงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2-1.2 อางอิงหลักฐาน
ระดับสถาบัน) และแผนพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน เชน  มีการจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษาประจําป  คลอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  โดยมีกิจกรรมดานวิชาการ  ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  ดานการ
บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการสงเสริมดานประชาธิปไตย  มีแผนบริหารงบประมาณ  ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปงบประมาณ  
และสโมสรนักศึกษาไดจัดทําโครงการกิจกรรมตามแผนการดําเนินการการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําป  (สกอ.
3.2-1.3 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  และกลุมงานกิจการนักศึกษายังไดจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

  ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษาตาม
แผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา  นอกจากนี้  คณะบริหารธุรกิจ  ยังไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวยกิจกรรม/โครงการระดับสถาบันและคณะ  ซึ่ง
ครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  เชน  ดานวิชาการ  ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม  ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย 
(สกอ 3.2-1.4 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

ระดับสถาบัน  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  เชน 
สถาบันจัดงานสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน  โดยมีผูบริหาร  อาจารย 
บุคลากร  ตัวแทนนักศึกษาของแตละสถาบันเขารวมกิจกรรม  และจัดใหมีโครงการบรรยายใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเห็นความสําคัญและเพิ่มทักษะแกนักศึกษาในการจัดโครงการประกัน
คุณภาพดังกลาว 

สถาบัน  มีการจัดอบรมและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคณะ 
และสโมสรนักศึกษา  โดยการเชิญผูอํานวยการกองแผนงานมาบรรยายใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาของสถาบัน  และในโครงการ  ND 4000 ที่จัดใหกับนักศึกษาใหมก็มีหัวขอ
บรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  ในวิชาเสริมพื้นฐาน  (ND 4000)  (สกอ.3.2-2.1 อางอิงหลักฐาน
ระดับสถาบัน)  และสอดแทรกความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพใหกับนักศึกษาใหมกอนการเปดภาค
การศึกษาดวยเชนกัน

สถาบัน  จัดกิจกรรมโครงการใหโอวาทในการจัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพ 
โดยไดเรียนเชิญผูบริหารสถาบัน  ไดแก  ทานอธิการบดี  รองอธิการบดีฝายวางแผน  และผูชวยอธิการบดีดาน
กิจการนักศึกษา  มาใหความรูความเขาใจและใหโอวาทเกี่ยวกับการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2-2.2
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  และใหความรูและทักษะในดานการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ  ไดทราบอีกดวย

ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  ไดแก

การจัดทําเอกสาร  “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  และเผยแพรแจกใหกับนักศึกษาทุกคนในวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุกโครงการ  
เอกสารดังกลาวมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  บทบาทของนักศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา  การนําระบบ  PDCA  มาใชในกิจกรรมนักศึกษา  (สกอ 3.2-2.3 เอกสาร “นักศึกษา
กับการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”)

นอกจากนี้  คณะไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการระดับสถาบัน  ที่จัดโดยกลุมงานกิจการ
นักศึกษา  เชน  งานสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน  คณะไดสงบุคลากร  
และนักศึกษาของคณะเขารวมสัมมนาดังกลาวดวย

 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย  5  ประเภท  สําหรับระดับปริญญาตรี  และอยางนอย  
2  ประเภท  สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรมตอไปนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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ระดับสถาบัน  โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา  โดยมุงเนนกระบวนการ  PDCA  ในกิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยมีการรายงานผลกิจกรรมตางๆ  ตามกระบวนการ PDCA  
คือ  มีการเขียนแผนงาน/โครงการ (Plan)  ลงมือปฏิบัติตามแผน (Do)  ประเมินผลโครงการ (Check)  และ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานโครงการตอไป (Act)  (สกอ 3.2-3.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  
อาทิ

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา  เชน  มีโครงการกีฬาภายใน  โครงการ
กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  เชน  มีโครงการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  โครงการคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ  โครงการบริจาคโลหิต 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  เชน  มีโครงการจริยธรรมและศาสนา  ในกิจกรรม
วันมาฆบูชา  กิจกรรมวันอาฬหบูชา  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เชน  มีโครงการพิธีไหวครูประจําป  และมีโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางนิดาและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  (AIT)  เปนประจําทุกป 

ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  นอกจากนี้ 
คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  และ
มีการดําเนินงานตามแผนดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป (สกอ.3.2-3.2 แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ)  ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  เชน  กิจกรรมการสงเสริมสรรถนะ 
วาที่ผูนําภาคธุรกิจ   โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน   โครงการเตรียมความพรอมของผูบริหารเพื่อเขาสู 
AEC  เปนตน

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เชน  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม – จัดใหมีพิธี
ผูกขอมือรับขวัญนองใหม  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ในปการศึกษา 2554  มีนักศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจไดรับเกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคมในชวงประสบ
อุทกภัย  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ใหไว  ณ  วันที่ 13 มกราคม 2555  จํานวน 13 คน  ดังนี้

1. นางสาวสุภาภรณ พฤกษเศรษฐ
2. นายศิต  ทองสีนาค
3. นางสาวอภิณพร  ทองดี
4. นางสาวศศิธร  เตยวัฒนะชัย
5. นางสาวณิฐิฎา ศรีใหม
6. นางสาวสุดารัตน ภูอราม
7. นายชัชชัย ถนอมเพ็ชรสงา
8. นายสุขุมา ชยานนท
9. นายกัญจน ทรัพยะประภา
10. นางสาวสุรีรัตน สืบปนใจ
11. นางสาวปณัสสา เชี่ยววานิช
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12. นายธนาภัทร เผือกขํา
13. นางสาวอมราภรณ เพ็งศรี

(สกอ.3.2-3.3 เกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม
ในชวงประสบอุทกภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

  เกณฑมาตรฐาน  4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน  

ระดับสถาบัน   มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา เพื่อเปนองคกรสรางเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอก  มีกิจกรรมโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางนักศึกษาภายทั้งภายในและภายนอก
สถาบันรวมกันเชนมีโครงการสรางเครือขายระหวางนิดากับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  (AIT)  เปนประจําทุกป  
และมีโครงการสรางเครือขายระหวางสถาบัน  10  มหาวิทยาลัย  มีโครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT  และมี
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT  (สกอ 3.2-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

นอกจากนี้  สถาบันยังสนับสนุนใหนักศึกษาของสถาบันรวมมือในการสรางเครือขายและเขารวม
ในการสัมมนาสรางเครือขายระหวาง  8  สถาบัน  ในการทําความรวมมือขอตกลง MOU  ในการใหความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมวิชาการและดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีมหาวิทยาลัย  8  แหง  ดังนี้  คือ  
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  3. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย  4.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี   5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   6. สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  7. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ  8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปนตน  

ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  กลาวคือ  
เขาเปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา  และเขารวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ  ขางตน

  เกณฑมาตรฐาน 5. มีการประเมินความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ระดับสถาบัน  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  เชน  ในการจัดกิจกรรมโครงการทุกโครงการจะมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ซึ่งในแตละโครงการกิจกรรมจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตามแบบฟอรมของ  สกอ.  และมีการประเมินผลโครงการทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ และนํามาสรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จโดยวัดระดับตามวัตถุประสงคของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการ
รายงานผลและนําเขาในที่ประชุมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา  และที่ประชุมของกลุมงานกิจการ
นักศึกษา  กองงานผูบริหาร  หลังจากที่ไดมีการจัดกิจกรรมไปแลวทุกโครงการกิจกรรมนักศึกษา  (สกอ.3.2-
5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) 

ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3  โดยในการ
จัดกิจกรรมทุกโครงการ  มีประเมินคุณภาพการใหบริการทุกโครงการในขอ 1-3  โดยสรุปผลจากแบบสอบถาม
จากผูเขารวมกิจกรรม  ซึ่งผลสรุปทุกกิจกรรมไดคะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.51  (จากคะแนน  5)  (สกอ.3.2-5.2
สรุปผลการประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
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 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา      

ระดับสถาบัน  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  เชน  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป  โดยมีการ 
สังเคราะหการจัดกิจกรรม  ในดานวิชาการ  ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  ดานบําเพ็ญประโยชน  และ 
การรักษาสิ่งแวดลอม  ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสงเสริม  
ดานประชาธิปไตย  และมีการประเมินผลงานตามโครงการ  เกี่ยวกับปญหาอุปสรรค  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  
ในการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 
โดยนํามาสรุปในที่ประชุมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา  และในการประชุมของกลุมงานกิจการนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ  ทุกกิจกรรมโครงการ  (สกอ.3.2-6.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  

ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเรียน  ในปการศึกษา 2553  ไปปรับปรุงการจัดบริการที่ตอบสนองนักศึกษาตางๆ  อาทิเชน  
ปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยาย,  ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ,  ปรับปรุงการใหบริการ,  จัดกิจกรรม /
โครงการในหัวขอที่นักศึกษาตองการในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ปการศึกษา 2554  (สกอ.3.2-6.2
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 6 ขอ 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.3.2-1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ปการศึกษา 2554 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   

สกอ.3.2-1.2 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-1.3 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ 3.2-1.4 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.3.2-2.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-2.2 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-2.3 เอกสาร  “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
สกอ.3.2-3.1  กิจกรรม/โครงการ - อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.3.2-3.2  แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ
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สกอ.3.2-3.3 เกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม
ในชวงประสบอุทกภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกอ.3.2-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-5.2 สรุปผลการประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.2-6.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-6.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
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องคประกอบที่ 4
การวิจัย

      

     
   ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค     

ชนิดของตัวบงชี้ :  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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนด านการวิจัยของคณะ  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  ไดแก

1.1 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  เปนผูพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงิน  
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ 2554 ทั้งจากงบประมาณเงินรายได  และงบประมาณเงินทุนคณะ   
(สกอ 4.1-1.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)  

1.2 มีคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจําคณะ  (Intellectual Cotribution)
เปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย  ตามหลักเกณฑสถาบัน  (อางอิงเกณฑสํานักวิจัย  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)  กําหนด (สกอ. 4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย
ประจําคณะ  (Intellectual Cotribution) )

1.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําผลงานวิจัย
1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุน

เพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  (สกอ. 4.1-1.3 ประกาศสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)

1.5 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553  (สกอ 4.1-1.4 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  จาก
งบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)

 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร างสรรค กับการจัดการ
เรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจ  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
โดยดําเนินการ  ดังนี้
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2.1 สงเสริมใหอาจารยนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  
กลาวคือ  คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย  โดยใน  Course Syllabus  ของแตละรายวิชาจะมีการ
ระบุงานวิจัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน  อาทิเชน

1) งานวิจัย  เรื่อง  “The Determinants of Brand Loyalty in The Online and 
Offline Banking Sectors”  จัดทําโดย  รศ.ดร.โอรส  ลีลากุลธนิต (90%)  และ  รศ.ดร.บุญชัย  หงสจารุ (10%)  
นําไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน วิชา บธ.726 “การวิจัยการตลาด” (สกอ.4.1-2.1 
Course Syllabus วิชา บธ.726 “การวิจัยการตลาด”)  

2) งานวิจัย  เรื่อง  “การพยากรณราคาทองคําดวยวิธี ARIMA  (Application of ARIMA 
Model to Forecast the Gold Prices)”  จัดทําโดย  รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน  นําไปเปนสวนหนึ่ง
ของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน วิชา บธ.640 “การบริหารการเงิน (Financial Management)” (สกอ.
4.1-2.2 Course Syllabus วิชา บธ.640 “การบริหารการเงิน (Financial Management)”)  

3) งานวิจัย  เรื่อง  “Price and Income Elasticity of Export and Import Case of 
Thailand”  จัดทําโดย  รศ.ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ (50%)  และ  นายสุชาติ  พรหมขัติแกว (50%)  นําไปเปน
สวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน วิชา บธ.502 “เศรษฐศาสตรธุรกิจ” (สกอ.4.1-2.3 Course 
Syllabus วิชา บธ.502 “เศรษฐศาสตรธุรกิจ”)

4) งานวิจัย  เรื่อง  “Developing and Validating AFFINITY : A New Scale to 
Measure Consumer Affinity towards Foreign Countriess” จัดทําโดย  รศ.ดร.นิตยา  วงศธาดา (70%)  
Dr.Gilian Rice (25%)  และ  Dr.Subir K Bandyopacibyay (5%)  นําไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอน วิชา BA.729 “Advanced Marketing Management” (สกอ.4.1-2.4 Course Syllabus 
วิชา BA.729 “Advanced Marketing Management”)  

ฯลฯ
นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยกรณีศึกษา  (Case Based Research)  เพื่อนํามาใชในการ
เรียนการสอน 

2.2 กําหนดใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย  ตัวอยางเชน  อาจารยกําหนดให
นักศึกษาที่ไดรับทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย  (TA)  มาชวยในงานวิจัยของอาจารย  เปนตน

2.3 สงเสริมใหนักศึกษาเขาฟงการบรรยายการสัมมนาหรือเกี่ยวกับผลความกาวหนา   
ในงานวิจัยของอาจารยหรือเขารวมการจัด NIDA Academic Forum และการเขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

 เกณฑมาตรฐาน  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด านการวิจัยหรืองานสรางสรรค  และให ความรู  
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย   โดยดําเนินการดังนี้

3.1 มีการกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําอยางชัดเจน  และ
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานวิจัยที่กําหนด (สกอ. 4.1-3.1 ขอกําหนดภาระงานดาน
การวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระงานอาจารย  (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน) )

3.2 จัดสรรทรัพยากรการเงิน  ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค   อาทิ  1) จัดสรรทรัพยากรการเงินใหแกอาจารยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค  2)  สงเสริมใหนําโครงการวิจัยตีพิมพเผยแพรและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก
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งบประมาณเงินทุนคณะ   3)  การเชื่อมโยงจาก website ของสถาบันฯ  ไปสูแหลงคนควา ThaiLis  และแหลงอื่น  
อาทิ  ACM Portal (Full Text),  Blackwell-synergy,  IEL (IEEE) (Full Text),  Science Direct, Direct 
Collection  -  สกอ.  (สกอ 4.1-3.2  หลักฐานการเชื่อมโยงจาก website ของสถาบันฯ  ไปสูแหลงคนควา 
ThaiLis  และแหลงอื่น  (อางอิงหลักฐานจากสํานักบรรณสารการพัฒนา) )

3.3 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
เชน  มีการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ   โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินทุนคณะ (สกอ 4.1-3.3  
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  จาก
งบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)

3.4 เผยแพรความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกคณาจารยอยางทั่วถึง  โดยการติดประกาศ
และแจกเอกสารจรรยาบรรณการวิจัยไปยังคณาจารยทุกทาน  และเผยแพรเอกสารดังกลาวผานทาง website :
www.nidabusinessschool.com (สกอ.4.1-3.4 ขอบังคับ/จรรยาบรรณการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตรและของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

3.5 มีการจัดเก็บขอมูลทางดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยผานระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน (สกอ.4.1-3.5 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ (QAIS)  ของสถาบัน)

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป นทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

4.1 คณะบริหารธุรกิจ  มีแบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ  
(งานวิจัย / ตํารา / กรณีศึกษา)  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อใหอาจารยที่ประสงคจะขอรับเงินทุน
สนับสนุนการจัดทํางานผลงานทางวิชาการดังกลาวยื่นขอเสนอโครงการ  และเสนอคณะกรรมการเงินทุนคณะ
พิจารณา  (สกอ 4.1-4.1 แบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ  (งานวิจัย / ตํารา / 
กรณีศึกษา)  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)  อนึ่ง  ในปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยแกคณาจารย  เปนจํานวนเงิน 5,750,000 บาท  (สกอ 4.1-4.2 เอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได  งบประมาณเงินทุนคณะ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ 2554 (อางอิง
ขอมูลกลุมการเงินและพัสดุ) )

4.2 มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวที
ประชุมวิชาการ  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ  
และใหเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีคา  Impact Factor
โดยคํานวณเงินรางวัลตามสัดสวนคา  Impact Factor และสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน  โดยผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ  และคณะกรรมการเงินทุนคณะ (สกอ 4.1-4.3 ประกาศคณะ
บริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะ
บริหารธุรกิจ”)

4.3 มีการเผยแพรแหลงทุนวิจัยภายนอกแกอาจารยที่สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย
ผาน e-mail  ของอาจารยทุกคน
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด านการวิจัยหรืองานสร างสรรค ตามอัตลักษณ 
ของคณะ  

มีการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ  “พัฒนบริหารศาสตร”  
โดยดําเนินการ  ดังนี้

ระดับสถาบัน
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหนวยวิจัยฯ  หรือศูนยเครื่องมือ  หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ
ดําเนินการโดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  มีการบริการเครื่องมือในการวิจัยดาน

สังคมศาสตร  เชน  โปรแกรมประมวลผล SPSS และฐานขอมูล Thomson ISI (Jcr Report)  เพื่อทราบ
คา  Impact factor ของวารสารระดับนานาชาติ  ขอใชรวมกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดย
ผานเครือขายของสํานักบรรณสารการพัฒนา

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
สถาบันมีหองสมุดที่เปน e-library โดยมีการเผยแพรงานวิจัยที่สํานักบรรณสารการพัฒนา 

เพื่อเปนศูนยรวมการคนควางานวิจัยของสถาบัน  ซึ่งมีการจัดหาฐานขอมูลเพื่อการคนควาแหลงอางอิงในการ
พัฒนางานวิจัย  และสํานักวิจัยจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิตของคนไทย
http://qol.nida.ac.th

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย

สถาบันมีการบริการใหขอมูลงานวิจัย  คุณภาพชีวิตของคนไทย http//qol.nida.ac.th 
ใหแกคณาจารยเพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหและสรางสรรคผลงานเพื่อประโยชนการเรียนการสอน 
โดยมีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศเปนผูดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล 
http//qol.nida.ac.th

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน
สถาบันมีการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)  เชน  จัดสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ  ประจําป 
2554  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง “ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแขงขัน : ความทาทายของ
สังคมไทย”  เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบัน  ประจําป 2554  การจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum  
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนบทความลงตีพิมพในวารสาร” และนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการในงาน  
“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2554”  (Thailand Research Expo 2011)

ระดับคณะ
1) แตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution) (สกอ 4.1-5.1

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจําคณะ  (Intellectual Cotribution) )
2) มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป นทุนวิจัยหรืองานสร างสรรค
3) สงเสริมใหคณาจารยรวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในงานสัมมนากรณีศึกษาระดับ

นานาชาติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําป 2554  “ International Conference on 
Advancement of Development Administration 2011  (ICADA 2011)”  และการประชุมวิชาการระดับชาติ  
เรื่อง “ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแขงขัน  :  ความทาทายของสังคมไทย”  เนื่องในวันคลายวันสถาปนา
สถาบัน  ประจําป 2554  (สกอ.4.1-5.1 proceedings และผลงานทางวิชาการของคณาจารย)    
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 เกณฑมาตรฐาน 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน  ในขอ 4  และ  ขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น   

คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และ ขอ 5  โดยจัดทําแบบสอบถาม  
เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค”  เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  
(สกอ 4.1-6.1 สรุปผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะบริหารธุรกิจ 
เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)  โดยใหอาจารยทุกทาน
ในคณะบริหารธุรกิจเปนผูตอบแบบสอบถาม   และในปงบประมาณ 2554  สรุปผลการประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  คณะบริหารธุรกิจ  มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.98 (จากคะแนน 5) 

 เกณฑมาตรฐาน 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด านการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะ     

กลาวคือ  คณะบริหารธุรกิจมีการปรับหลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงาน
วิชาการจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ไดแก  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาเบิก
จายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม 2553
(สกอ.4.1-7.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)   เพื่อสอดคลองกับขอบังคับตางๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน  
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
(สกอ.4.1-7.2  ขอบังคับสถาบันฯ  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ)  
นอกจากนี้  ยังมีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  และแบบฟอรมเอกสารตางๆ  เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะอยางตอเนื่อง  

 เกณฑมาตรฐาน  8.  มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐาน   
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม  
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)

ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา
2553 2554

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

23 22

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัย

23 22
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7 ขอ 7 ขอ
ผลการดําเนินงาน 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.4.1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ   
สกอ.4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจําคณะ 

(Intellectual Cotribution)
สกอ.4.1-1.3 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจาย

เงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.4.1-1.4 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

ผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
สกอ.4.1-2.1 Course Syllabus วิชา บธ.726 “การวิจัยการตลาด”
สกอ.4.1-2.2 Course Syllabus วิชา บธ.640 “การบริหารการเงิน (Financial Management)”
สกอ.4.1-2.3 Course Syllabus วิชา บธ.502 “เศรษฐศาสตรธุรกิจ”
สกอ.4.1-2.4 Course Syllabus วิชา BA.729 “Advanced Marketing Management”  
สกอ.4.1-3.1 ขอกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระ

งานอาจารย  (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
สกอ.4.1-3.2  หลักฐานการเชื่อมโยงจาก website ของสถาบันฯ  ไปสูแหลงคนควา ThaiLis

และแหลงอื่น  (อางอิงหลักฐานจากสํานักบรรณสารการพัฒนา)
สกอ.4.1-3.3  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
สกอ.4.1-4.1 แบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ  

(งานวิจัย / ตํารา / กรณีศึกษา)  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.4.1-4.2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได  งบประมาณเงินทุนคณะ  เพื่อสนับสนุน

งานวิจัย  ประจําปงบประมาณ 2554 (อางอิงขอมูลกลุมการเงินและพัสดุ)
สกอ 4.1-4.3  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
สกอ.4.1-5.1 proceedings และผลงานทางวิชาการของคณาจารย
สกอ.4.1-6.1 สรุปผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.4.1-7.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

ผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.4.1-7.2  ขอบังคับสถาบันฯ  เร่ือง  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่  4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ
เกณฑการประเมิน 2.  เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค 1  และ  ง

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2  ขอ
มีการดําเนินการ  

3  ขอ
มีการดําเนินการ 

4  ขอ
มีการดําเนินการครบ  

5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานผาน 4 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค 
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร ผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย  ประจําปงบประมาณ 2554  ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนดานการเงินในการไปประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยมีการจัดทําแผนงาน/โครงการอยูในแผนปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจ  และแผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 – 2556)  ภายใตชื่อ  
“โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารและเสนอผลงานวิจัย”  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 (สกอ 4.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจ  สกอ 4.2-1.2  แผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 – 2556) )

1.2 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  (สกอ. 4.2-1.3 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550)

1.3 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553  (สกอ 4.2-1.4 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ จาก
งบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)
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1.4 ในป พ.ศ. 2554  คณาจารยของคณะมีการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ดังนี้

1.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ ป พ.ศ. 2554

ลําดับ
ที่

ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
ขอมูลการตีพิมพ

ชื่ออาจารย/นักวิจัย
ชื่อบทความ ชื่อวารสาร

1 Factors That Impact 
Customer Satisfaction : 
Evidence from the 
Thailad Mobile Cellular 
Network Industry

Factors That Impact Customer 
Satisfaction : Evidence from the 
Thailad Mobile Cellular 
Network Industry

International Journal of 
Management and 
Marketing Research 
(IJMMR)

รศ.ดร.โอรส
ลีลากุลธนิต
รศ.ดร.บุญชัย 
หงสจารุ

2 Perspective on 
Entrepreneuship 
Opportunities and 
Internationalization

Perspective on 
Entrepreneuship Opportunities 
and Internationalization

The International Journal 
of Organizational 
Innovation, USA, Volume 
3, Number 3, Winter 2010

รศ.ดร.ปราณี
จิตกรณกิจศิลป

3 Marketing for Life in the 
Economic Recession 
Time: The Case of 
Thailand (เมื่อดําเนินการ
เสร็จใชชื่อวา "Marketing for 
Life in The Economic 
Recession Time")

Marketing for Life in the 
Economic Recession Time: The 
Case of Thailand (เมื่อดําเนินการ
เสร็จใชชื่อวา "Marketing for Life 
in The Economic Recession 
Time")

International Business & 
Economics Research 
Journal, Volume 10, 
Number 4, April 2011

รศ.ดร.โอรส
ลีลากุลธนิต
รศ.ดร.บุญชัย 
หงสจารุ

4 การเชื่อมตอระบบโครงขาย
โทรคมนาคมในประเทศไทย

การเชื่อมตอระบบโครงขาย
โทรคมนาคมในประเทศไทย

วารสารบริหารธุรกิจนิดา
(NIDA Business Journal)

รศ.ดร.กําพล
ปญญาโกเมศ

5 การจัดทําดัชนีชี้นําภาวะ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย  
(Thailand Industrial 
Leading Indicators : TILI)

การจัดทําดัชนีชี้นําภาวะ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย  
(Thailand Industrial Leading 
Indicators : TILI)

วารสารบริหารธุรกิจนิดา
(NIDA Business Journal)

รศ.ดร.ไพบูลย  
เสรีวิวัฒนา

6 Investigating Employee 
Creativity in Emerging 
Markets: A Comparison 
of Thailand and Egypt

Investigating Employee 
Creativity in Emerging Markets: 
A Comparison of Thailand and 
Egypt

วารสารบริหารธุรกิจนิดา
(NIDA Business Journal)

รศ.ดร.นิตยา  
วงศธาดา

7 Focusing on the lower 
scoring data in order to 
improve credit scoring 
model selection

Focusing on the lower scoring 
data in order to improve credit 
scoring model selection

Advances and Applications 
in Statistics

Arthur Lance 
Dryver

8 Management  Consulting 
: Professional  
Experience

Management  Consulting : 
Professional  Experience

The International Journal 
of Organizational 
Innovation, USA, Volume 
3, Number 3, Winter 2010

รศ.ดร.ปราณี
จิตกรณกิจศิลป

9 การเปดเผยขอมูลและตนทุน
ของเงินทุนจากผูถือหุน        
ผลการศึกษาในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

การเปดเผยขอมูลและตนทุนของ
เงินทุนจากผูถือหุน  ผลการศึกษา  
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริหารธุรกิจ นิดา(NIDA 
BUSINESS JOURNAL)

รศ.ดร.อังครัตน
เพรียบจริยวัฒน
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ลําดับ
ที่

ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
ขอมูลการตีพิมพ

ชื่ออาจารย/นักวิจัย
ชื่อบทความ ชื่อวารสาร

10 Measuring the impact of 
interattitudinal conflict 
on consumer evaluation 
of foreign products

Measuring the impact of inter-
attitudinal conflict on 
consumer evaluation of foreign 
products

Journal of Consumer 
Marketing

รศ.ดร.นิตยา 
วงศธาดา

11 The Role of eBay as an 
Effective Pedagogical 
Tool

The Role of eBay as an 
Effective Pedagogical Tool

Journal of International 
Business Education 

รศ.ดร.นิตยา 
วงศธาดา

12 การลงทุนแบบเนนคุณคาใน
ประเทศไทยใหผลตอบแทน
มากกวาตลาดโดยรวมหรือไม

การลงทุนแบบเนนคุณคาในประเทศ
ไทยใหผลตอบแทนมากกวาตลาด
โดยรวมหรือไม

International Review of 
Business Research Papers

รศ.ดร.ไพบูลย 
เสรีวิวัฒนา

13 การพัฒนากิจการเพื่อสังคม :
กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ในตางประเทศ  และการ
ประยุกตใชในประเทศไทย  

การพัฒนากิจการเพื่อสังคม :
กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จใน
ตางประเทศ  และการประยุกตใชใน
ประเทศไทย

วารสารบริหารธุรกิจ นิดา รศ.ดร.เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน

14 Phishing : a field 
experiment

Phishing : a field experiment International Journal of 
Computer Science And 
Security

ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน 
เจริญ

15 The Determinants of 
Brand Loyalty in The 
Online and Offline 
Banking Sectors

The Determinants of Brand 
Loyalty in The Online and 
Offline Banking Sectors

The Journal of Global 
Business Management  

รศ.ดร.โอรส 
ลีลากุลธนิต 
รศ.ดร.บุญชัย  
หงสจารุ

16 Asset Allocation Time 
Diversification and 
Portfolio Optmization for 
Retirement

Asset Allocation Time 
Diversification and Portfolio 
Optmization for Retirement

International Journal 
“Technology and 
Invesment” 

รศ.ดร.กําพล 
ปญญาโกเมศ

17 การบริหารแบบเนนคุณคา 
ประโยชนผูถือหุน ความ
รับผิดชอบตอสังคมฯ

การบริหารแบบเนนคุณคา ประโยชน
ผูถือหุน ความรับผิดชอบตอสังคมฯ

วารสารบริหารธุรกิจ นิดา 
(NIDA BUSINESS JOURNAL)

รศ.ดร.ไพบูลย 
เสรีวิวัฒนา

18 Risks And Opportunities 
For Foreign Multinational 
Companies In China

Risks And Opportunities For 
Foreign Multinational 
Companies In China

THE INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
ORGANIZATIONAL 
INNOVATION 

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจศิลป

19 Architecture Engagement 
Dynamic: Contemporary 
Approach to Enhance 
Employee Creativity

Architecture Engagement 
Dynamic: Contemporary 
Approach to Enhance 
Employee Creativity

International Journal of 
Innovation. Management 
and Technology

รศ.ดร.ผลิน 
ภูจรูญ

20 The Impact of Country-
level vs Firm-level 
Factors on the 
Effectiveness of IFRS 
Adoption : the Case of 
European Union

The Impact of Country-level vs 
Firm-level Factors on the 
Effectiveness of IFRS Adoption : 
The Case of European Union

International Business & 
Economics Research 

กนกพร นาคทับที
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ลําดับ
ที่

ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
ขอมูลการตีพิมพ

ชื่ออาจารย/นักวิจัย
ชื่อบทความ ชื่อวารสาร

21 Moral Meaning in Green 
Marketing and Socially 
responsible Marketing

Moral Meaning in Green 
Marketing and Socially 
responsible Marketing

The International Journal 
of Organizational 
Innovation. 

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจศิลป

1.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร ป พ.ศ. 2554

ลําดับ
ที่

ขอมูลการเผยแพร
ชื่ออาจารย/

นักวิจัยชื่อผลงาน ชื่อการประชุม หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่ประชุม
ระดับ (ชาติ, 
นานาชาติ)

1 การสํารวจระดับธรรมาภิ
บาล (Good Governance) 
ในหนวยงานภาครัฐ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ ผศ.ดร.วิพุธ
อองสกุล

2 ความไมเทาเทียมทางสังคม : 
ปญหาหลบเรนหรือมองไม
เห็นในโลกแหงการทํางาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ รศ.ดร.
มณีวรรณ
ฉัตรอุทัย

3 การวิเคราะหอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม ระหวางป 
2548 - 2552 : ปญหา โอกาส 
และบทเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ ผศ. พ.ต.ต. 
ดร.ดนุวศิน 
เจริญ

4 ผลกระทบของการเปดเผย
ขอมูลผาน MD&A ตอตนทุน
ของเงินทุนจากผูถือหุน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ รศ.ดร.อังครัตน  
เพรียบจริย-
วัฒน

5 บทบาทธุรกิจตอสังคม : 
การศึกษาเปรียบเทียบความ
รับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ  การใหบริการ
การเงินอยางรับผิดชอบ  
ผลตอบแทนทางสังคม  และ
กิจการเพื่อสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ รศ.ดร.ไพบูลย  
เสรีวิวัฒนา

6 การพัฒนากิจการเพื่อสังคม : 
กรณีศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จในตางประเทศ  
และการประยุกตใชใน
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ รศ.ดร.เอกชัย  
นิตยาเกษตร-
วัฒน  
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ลําดับ
ที่

ขอมูลการเผยแพร
ชื่ออาจารย/

นักวิจัยชื่อผลงาน ชื่อการประชุม หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่ประชุม
ระดับ (ชาติ, 
นานาชาติ)

7 การทํา Portfolio 
Optimization เพื่อการ
เกษียณอายุ โดยวิธี 
Bootstrapping 
Simulation

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ รศ.ดร.กําพล  
ปญญาโกเมศ

8 ความไมเสมอภาคเชิงพื้นที่
ของประเทศไทย :  ผล
สืบเนื่องจากนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจําป 2554 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป สพบ.
เรื่อง "ศาสตรการพัฒนากับ
ความเลื่อมล้ําทางสังคม"

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

1/4/2554 ระดับชาติ รศ.ดร.
ธัชวรรณ  
กนิษฐพงศ
นิสิต พันธมิตร
จิระ  บุรีคํา  

10 Interactive Three-
pronged Pedagogical 
Learning Process : An 
Example in International 
Marketing Instruction

TWENTIETH ANNUAL 
WORLD BUSINESS 
CONGRESS

3-7/
7/2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.นิตยา  
วงศธาดา

Chirawan 
Chaisuwan

11 Business Performing 
Social Responsibility 
Activities and Corporate 
Social Responsibility 
Issues

2011 The International 
Conference on 
Organizational 
Innovation

Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia

27/07/
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจ-
ศิลป

12 Identifying Potential 
Trade Barriers by Using 
a Sequential Approach

TWENTIETH  ANNUAL 
WORLD BUSINESS 
CONGRESS

Poznan 
University of 
Economics, 
Poznan  

03/07/
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.นิตยา 
วงศธาดา
Ludo 
Cuyvers, 
Wilma 
Viviers, Ermie 
Steenkamp

13 NEGOTIATING WITH THE 
CHINESE AND EMERGING 
DOMESTIC COMPETITION

THE 2ND INTERNATIONAL 
ACCOUNTING &amp; 
BUSINESS CONFERENCE 
2011 (IABC 2011)

THE 2ND 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING & 
BUSINESS 
CONFERENCE 
2011 (IABC 2011)

16/02/
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจ-
ศิลป

14 การลงทุนแบบเนนคุณคาใน
ประเทศไทยใหผลตอบแทน
มากกวาตลาดโดยรวม
หรือไม (Value Investing 
in Thailand: The Test of 
Basic Screening Rules)

Asia-Pacific Business 
Research Conference

World Business 
Institute,Australia

21/02/
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ไพบูลย 
เสรีวิวัฒนา

15 Life  Cycle  Overlaps  
and  Specialization  
Handoffs  between  
Societies : The Example  
of the Medical Sector

2011 AMA Global 
Marketing  Special 
Interest Group  
Conference

Journal of 
International 
Marketing

14-01-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.นิตยา 
วงศธาดา
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ลําดับ
ที่

ขอมูลการเผยแพร
ชื่ออาจารย/

นักวิจัยชื่อผลงาน ชื่อการประชุม หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่ประชุม
ระดับ (ชาติ, 
นานาชาติ)

16 Management  
Consulting :  A  
Professional  Experience

The 2011 International  
Conference on Asia 
Pacific Business 
Innovation & Technology 
Management  (APBITM 
2011)

Asia pasific 
Business 
Innovation and 
Technology 
Management 
Society,Inc.

23-01-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจ-
ศิลป

17 Perceived Customer 
Value Regarding Eco-
cars

Academy of Marketing 
Conference 2011

University of 
Liverpool 
Management 
School

06-07-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.โอรส 
ลีลากุลธนิต

18 Instantaneous 
Marketing: An Analysis 
of Processes to Make a 
Connection with 
Customers through New 
Communications 
Technologies

The 2011 Barcelona 
European Academic 
Conference

The Clute 
Institute

06-06-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.บุญชัย 
หงสจารุ

19 Performance Pricing 
Covenants and 
Corporate Loan Spreads

2011 FMA European 
Conference

2011 FMA 
European 
Conference

09-06-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.กําพล 
ปญญาโกเมศ

20 Micro-level Foundation 
Dynamics : Strategic 
Leadership 
Management Solution 
to Enhance Employee 
Creativity

2011 International 
Conference on Strategy 
Management and 
Research (ICSMR 2011)

2011 
International 
Conference on 
Strategy 
Management 
and Research 
(ICSMR 2011)

02-07-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ผลิน
ภูจรูญ

21 Ethics in Consulting and 
Professionalism, 
Consulting For 
Performance 
Improvement, and 
Consulting in Various 
Aspect of Management”

“2011 (Summer) 
International Conference

Asia pasific 
business 
innovation and 
technology 
management

11-07-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจ-
ศิลป

22 Phishing : a field 
experiment

10th Annual Security 
International Conference

Virginia 
Commonwealth 
University

04-05-
2554

ระดับ
นานาชาติ

ผศ. พ.ต.ต. 
ดร.ดนุวศิน 
เจริญ

23 Action Research in 
Information Systems

ICBIS 2011 : International 
Conference on Business 
Information Systems

International 
Conference on 
Business 
Information 
Systems

24-06-
2554

ระดับ
นานาชาติ

ผศ. พ.ต.ต. 
ดร.ดนุวศิน 
เจริญ
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ลําดับ
ที่

ขอมูลการเผยแพร
ชื่ออาจารย/

นักวิจัยชื่อผลงาน ชื่อการประชุม หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่ประชุม
ระดับ (ชาติ, 
นานาชาติ)

24 Risks and Opportunities 
for Foreign Multinational 
Companies in China

Annual summit on 
business and 
entrepreneurial studies 
(ASBES 2011)

Annual summit 
on business and 
entrepreneurial 
studies (ASBES 
2011)

17-08-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจ-
ศิลป

25 Moral Meaning in Green 
Marketing and Socially 
responsible Marketing

1st International 
Conference on 
Accounting, Business 
and Economics (ICABEC 
2011)

1st International 
Conference on 
Accounting, 
Business and 
Economics 
(ICABEC 2011)

02-11-
2554

ระดับ
นานาชาติ

รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจ
ศิลป

(สกอ.4.2-1.5 ขอมูลจากระบบ QAIS)

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห  และสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

คณะบริหารธุรกิจ  ไดมีการกําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหอาจารยเจาของผลงานวิจัย     
นําบทคัดยอ  บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะหใหม  ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจากการวิจัย  โดยใน
แบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห  สังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  และทําการเผยแพรผานทาง website  :  www.nidabusinessschool.com  
เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได   (สกอ.4.2-2.1 www.nidabusinessschool.com)

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ได จากข อ 2 สู สาธารณชนและผู เกี่ยวของ

คณะบริหารธุรกิจ  นําบทสรุปการวิเคราะห  สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค    
ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจากการวิจัย  และทําการเผยแพรผานทาง website :  www.nidabusinessschool.com  
เพื่อเผยแพรแกสาธารณชนอยางทั่วถึง  นอกจากนี้  คณะยังไดรวบรวม/จัดเก็บผลงานทางวิชาการของคณาจารย
อยางเปนระเบียบ  และบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของ
สถาบัน  เพื่อใหอาจารยทานอื่นสามารถนํามาศึกษาคนควาไดตอไป

 เกณฑมาตรฐาน   4.   มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ไปใช ให เกิดประโยชน       
และมีการรับรองการใช ประโยชน จริงจากหน วยงานภายนอกหรือชุมชน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก  จํานวน 3 เรื่อง  (สกอ.4.2-4.1 หนังสือรับรองการนําไปใช
ประโยชน – อางอิงหลักฐานศูนยบริการวิชาการ)  ไดแก

1) โครงการพัฒนาและยกระดับการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ อองสกุล  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน  คือ  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการไทย  
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2) โครงการสัมมนาทางวิชาการ  ประจําป 2553  ในโอกาสครบรอบ 8 ป  ของการพัฒนา
ระบบราชการไทย  โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ  อองสกุล  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน  คือ  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย

3)  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของการประปานครหลวงปงบประมาณ 2554   
โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ  อองสกุล  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน  คือ  การประปานครหลวง

นอกจากนี้  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ยังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในเรื่องดังกลาว  ดังนี้  1)  มีการวางขั้นตอนในการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร างสรรค ไปใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม  เช น กําหนดขั้นตอน  วิธีการ  และผู รับผิดชอบในการทํางาน  เพื่อ
เป นสื่อกลางสานสัมพันธ ในการถายทอดเทคโนโลยีระหว างอาจารย  และนักวิจัยกับองค กรภายนอกที่มีศักยภาพ
ในการนําผลการวิจัยและงานสร างสรรค ไปใช ประโยชนไดในวงกวาง   

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใช ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ระดับสถาบัน   มีการใหความรูเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแกคณาจารย  นักวิจัย 
นักศึกษา  โดยการจัดบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนเชิงพาณิชย” 
และมีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 2554  
(สกอ.4.2-5.1  ระเบียบสถาบันฯ  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 2554)  

ระดับคณะ  สงบุคลากรและผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายพิเศษดังกลาว  และคณะมีการวาง
ระบบเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  โดยดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ใหกับผลงานทางวิชาการของคณาจารยทุกชิ้น  (ผานกองแผนงาน)  ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากงบเงินทุนคณะ  
โดยในปการศึกษา 2554  มีผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์  จํานวน 21 ชิ้น  (สกอ.4.2-5.2  สําเนาหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ – อางอิงกลุมงานบริหารและธุรการ)  ดังนี้

ลําดับ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน
1 เดนโซ (ประเทศไทย) CSR จากภายในสูภายนอก รองศาสตราจารย ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ
2 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สําหรับประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ

3 MOC เปดตํารับ Michael E. Porter                      
วัดขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมไทย

รองศาสตราจารย ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ

4 กลยุทธิ์ของผูสงออกไทยในโลกของการแขงขัน รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  วงศธาดา
5 Custom FITT นิยามความสําเร็จแบบ Blue Ocean รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  วงศธาดา
6 Starbucks Coffee CSR ในหลากมิติ รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  วงศธาดา
7 Neuromarketing : อนาคตในปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  วงศธาดา
8 The Value Relevance of Accounting Information 

in Asian Countries
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นาคทับที

9 MARKETING MANAGEMENT : CREATING 
SUSTAINABLE GROWTH THROUGH NEW PRODUCT 
DEVELOPMENT AND INTRODUCTION

รองศาสตราจารย ดร.วัฒนา  ณ ระนอง

10 การทดสอบปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการที่มี          
ขีดสมรรถนะสูง ในบริบทองคกรของประเทศไทย

รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ฉตัรอุทัย
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ลําดับ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน
11 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(Management of International Business)
รองศาสตราจารย ดร.ปราณี  จิตกรณกิจศิลป

12 แบบจําลองทางการเงิน การวิเคราะหหลักทรัพย 
บริหารพอรตลงทุน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ

13 การศึกษาหุนทุนซื้อคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดเอ็ม เอ ไอ และ
ผลกระทบตองบการเงิน

อาจารยนราทิพย  ทับเที่ยง

14 การพยากรณราคาทองคําดวยวิธี ARIMA (Application 
of ARIMA Models to Forecast the Gold Prices)

รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน

15 การจัดทําดัชนีชี้นําภาวะอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
(Thai Industrial Leading  Indicator: TILI)

รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  เสรีวิวัฒนา

16 ตราสารอนุพันธ รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  สอาดโฉม
17 แบบจําลองทางการเงิน  การวิเคราะหหลักทรัพย  บริหาร

พอรตลงทุนโดยใชโปรแกรม EXCEL (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
รองศาสตราจารย ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ

18 การเชื่อมตอระบบโครงขายโทรคมนาคมใประเทศไทย 
(Interconnection of Telecommunication  
Network  in Thailand)

รองศาสตราจารย ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ

19 The People Champion แนวคิดและหลักการ
บริหารคนเพื่องาน

รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย

20 อินโนจิเนียริง แนวคิดการจัดการรวมสมัย ในการกาวสู
ความเปนองคการระดับโลก (Innogineering 
Contemporary Management Approach to Become 
World – class Organization)

รองศาสตราจารย ดร.ผลิน  ภูจรญู

21 การจัดการธุรกิจรวมสมัย Contemporary Business  
Management

รองศาสตราจารย ดร.ผลิน  ภูจรญู

นอกจากนี้ คณะยังมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  ซึ่งดําเนินการโดย
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมทรัพยสินทางปญญา  
กระทรวงพาณิชย   (สกอ.4.2-5.3 วิธีการขอจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  (อางอิงหลักฐานจาก
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ) )

 เกณฑมาตรฐาน 6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  และมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

มีระบบและกลไก

มีแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู  และอํานวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย  นักศึกษา  นักวิจัย  และบุคคลผูขอรับการบริการ
วิชาการภายนอกสถาบัน  เชน 
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(1) การใหความรู และคําปรึกษาด านทรัพย สินทางป ญญา  ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝ กอบรม
หรือสัมมนา  หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา

(2) ช วยร างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต อกรมทรัพย สินทางป ญญาหรือ
สํานักงานเทียบเทาในต างประเทศ

(3) ประสานงานการอนุญาตให ใช สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  เพื่อใช ประโยชน เชิงพาณิชย     
เป นต น

  ทั้งหมดดําเนินการโดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ภายใตการ
ดูแลของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  และมีผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจดูแลทุกขั้นตอน

แตไมมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยของสถาบัน

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4 ขอ 4 ขอ
ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.4.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจ  
สกอ.4.2-1.2  แผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 – 2556)
สกอ.4.2-1.3 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  “หลักเกณฑการเบิกจาย

เงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550”
สกอ.4.2-1.4 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
สกอ.4.2-1.5 ขอมูลจากระบบ QAIS
สกอ.4.2-2.1 www.nidabusinessschool.com
สกอ.4.2-4.1 หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชน – อางอิงหลักฐานศูนยบริการวิชาการ 
สกอ.4.2-5.1  ระเบียบสถาบันฯ  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 2554
สกอ.4.2-5.2 สําเนาหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ  (อางอิงกลุมงานบริหารและธุรการ)
สกอ.4.2-5.3 วิธีการขอจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ

ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
(อางอิงหลักฐานจากศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ)
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ตัวบงชี้ที่  4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา           

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

เปนคะแนนระหวาง 0 - 5

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 150,000  บาทขึ้นไปตอคน

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม  5  =  75,000  บาทขึ้นไปตอคน

สูตรการคํานวณ :

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

X 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 22 คน  และมีจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสําหรับปการศึกษา 2554 เปนเงิน 22,049,350.00 บาท    

ดังนั้น  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
คณะบริหารธุรกิจ  เทากับ 1,002,243.18  บาท/คน  (สกอ.4.3-1 ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสร างสรรค 
จากภายในและภายนอกสถาบัน  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554)

วิธีการคํานวณ :

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

=
      22,049,350.00  
              22

= 1,002,243.18  บาท / คน

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ  1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

X 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=
1,002,243.18  

X 5
75,000

= 66.82  คะแนน

= เต็ม  5  คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน ป 2552 ป 2553 ป 2554
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 23 23 22
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับผูลาศึกษาตอ) - - -
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริงทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)

23 23 22

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายใน
สถาบัน (บาท)

6,320,000.00 11,751,241.91 5,900,000.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (บาท)

- 9,034,430.00 16,149,350.00

รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน (บาท)

6,320,000.00 20,785,671.91 21,604,350.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอคน
(บาท/คน)

274,782.61 903,724,87 982,015.91

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 75,000 บาท/คน 75,000 บาท/คน
ผลการดําเนินงาน 903,724,87 บาท/คน 903,724,87 บาท/คน 982,015.91 บาท/คน 982,015.91 บาท/คน
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.4.3-1 ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน  คณะบริหารธุรกิจ   
ประจําปการศึกษา 2554  (ดึงจากระบบ QAIS)
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องคประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแกสังคม

            

ตัวบงชี้  :   จํานวน  2  ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม                        

ชนิดตัวบงชี้ : 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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานผาน  5  ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก สังคม  และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

การบริการทางวิชาการแกสังคมนับเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ในการเผยแพรความรูในสาขาตางๆ  ออกสูสังคม  โดยผานกระบวนการทางการวิจัย  การใหคําปรึกษา  และ
การฝกอบรม  ตลอดจนการใหความรูแกสังคมในรูปแบบตางๆ  ที่เปนการบริการสาธารณะ  ตามความเชี่ยวชาญ
และจุดเนนของสถาบัน 

1.1 ในสวนของคณะบริหารธุรกิจ  มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน   
ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน  ไดแก  

(1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัด
ฝกอบรม  สัมมนา  การประชุมวิชาการ  การวิจัย  การใหคําปรึกษา  การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ   โดยใชศักยภาพ
และความพรอมที่มีอยู  อาทิ  คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง  ความพรอมดานอาคารสถานที่และ
ปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ฯลฯ (สกอ 5.1-1.1 เอกสารเผยแพร/brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)  

(2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน   ทําหนาที่ เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดาน
ความสามารถในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ  และ/หรือกลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย  การศึกษาวิจัยใน
เชิงเปรียบเทียบกับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบันฯ  ทั้งในเชิงทฤษฎี  นโยบาย  และการปฏิบัติ 
รวมทั้งงานวิจัยทางวิชาการในดานตางๆ  ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน  โครงการวิจัย
ดานบรรษัทภิบาล  (Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม  (Corporate Social 
Responsibility)  (สกอ 5.1-1.2 เอกสารเผยแพร  / brochure ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)

1.2 มีการกําหนดหลักเกณฑและ/หรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม   ดังนี้
(1)  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนา

วิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก  พ.ศ.2551  ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551  
(สกอ.5.1-1.3  ระเบียบสถาบันฯ  วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของ
คณะ/สํานัก  พ.ศ.2551)  และระเบียบสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารศูนยศึกษา
และพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก (สกอ.5.1-1.4  ระเบียบสถาบันฯ  วาดวยการ
บริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก)  
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(2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจาย 
ในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ป 2553  (สกอ.5.1-1.5 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง อัตรา
คาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ป 2553)

1.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย  ดังนี้
(1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  มีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  เปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน

ตามนโยบาย  มีผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจเปนผูบังคับบัญชา  ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบาย   
ที่คณะกรรมการฯ  กําหนด  และมีผูจัดการทําหนาที่รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย   (สกอ.5.1-1.6 
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ 444/2552  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  และคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ที่ 783/2552  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ)

(2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  มีคณะกรรมการบริหารศูนย  และผูอํานวยการศูนย 
เปนผูกําหนดนโยบายการดําเนินงานและมีผูจัดการรับผิดชอบการทํางานตามที่ผู อํานวยการมอบหมาย  
(สกอ.5.1-1.7 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ 521/2552  ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

1.4 มีการจัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  เปนประจําทุกเดือน  
(สกอ.5.1-1.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ)

1.5 มีโครงสรางองคกรของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  แตละตําแหนงงาน

1.6 มีการจัดทําแผนปฎิบัติงานประจําป  โดยมีการปรับแผนทุก 6 เดือน (สกอ.5.1-1.9 
นโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554)

1.7 มีขั้นตอนในการทํางานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ในภาระงานหลัก  ไดแก  งาน
ฝกอบรม  และงานใหคําปรึกษาแนะนํา  (สกอ.5.1-1.10  คูมือการทํางาน/ฝกอบรม  และการใหคําปรึกษา
แนะนํา  และเอกสารที่เกี่ยวของ  ไดแก  ขอเสนอโครงการ  เอกสารการอบรม  แบบประเมิน)

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการเรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจทําการบูรณาการงานบริการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปฎิบัติงาน
ประจําดานอื่นๆ  ของอาจารยและบุคลากร  ไดแก

2.1 มีการนําเสนอหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการไปใชในหลักสูตรของภาคปกติ  ภาค
พิเศษ  ของคณะบริหารธุรกิจ  ใหมากขึ้น  เชน  นําโครงการ CFP บรรจุเปนวิชาของหลักสูตร  FIRM และ
Major-Finance  ของหลักสูตร MBA  ของคณะ (สกอ.5.1-2.1 เอกสารหลักสูตร FIRM และเอกสารหลักสูตร 
RMBA  :  Major-Finance)

2.2 มีอาจารยเปนที่ปรึกษาในโครงการบริการวิชาการใหกับนักศึกษา  เชน  โครงการ UBI  
(สกอ.5.1-2.2 เอกสารการเขาใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการ ณ สถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ)
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2.3 สรางที่ปรึกษาดานบริหารธุรกิจ  โดยอาจารยประจําคณะปอนเขาสูงานบริการวิชาการ  
เชน  โครงการสรางที่ปรึกษามืออาชีพ  (Training for the Trainers)  เพื่อเขารวมเปนที่ปรึกษาของโครงการ
ของศูนยฯ  (สกอ.5.1-2.2 เอกสารการเขาใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการ ณ สถานประกอบการที่เขา
รวมโครงการ)

  เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการวิจัย

3.1 มีการนําผลงานวิจัยไปใชในหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการ  เชน  

ชื่อผลงานวิจัย การนําไปใชในหลักสูตรของ
โครงการบริการวิชาการ

Factors That Impact Customer Satisfaction : 
Evidence from the Thailand Mobile Cellular 
Network Industry

โครงการ NEC

การสํารวจระดับธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ในหนวยงานภาครัฐ

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐเพื่อยกระดับการแขงขันของประเทศ

Performance Pricing Covenants and 
Corporate Loan Spreads

โครงการ CFP  

ความไมเทาเทียมทางสังคม : ปญหาหลบเรนหรือมอง
ไมเห็น ในโลกแหงการทํางาน

โครงการ EGAT Learning Society Project

(สกอ.5.1-3.1 เอกสารการอบรมโครงการ NEC, โครงการพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงานของรัฐ 
เพื่อยกระดับการแขงขันของประเทศโครงการ CFP, โครงการ  EGAT Learning Society Project)

  เกณฑมาตรฐาน  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

4.1 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย  มีการดําเนินงานโดยกองแผนงาน  ทุกสิ้นภาคการศึกษา  ซึ่งจะมีการประเมินความคิดเห็น
ของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา  รวมถึงรายวิชาที่มีการการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

4.2 มีการประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ  โดยมีการประเมิน 3 
ประเด็นหลัก ไดแก

- ความรูที่ไดรับหลังการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4  (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)

(สกอ.5.1-4.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)

4.3 สําหรับบางโครงการ  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดทําการทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเขารับ
การอบรมกอนเขารับการอบรม (Pre-test) และประเมินผลความรูเมื่อจบการอบรมแลว (Post test) เชน  
โครงการสัมมนาวิชาการ  ประจําป 2555  “นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย”  พบวา  กอนสัมมนาผูเขารับการ
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อบรมมีความรูความเขาใจเรื่องนวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย  คิดเปน 52.87%  และหลังการสัมมนาผูเขารับ
การอบรมมีความรูความเขาใจเร่ืองนวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย  คิดเปน 76.67%  (สกอ.5.1-4.2 แบบประเมิน 
ผลโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ  ประจําป 2555  “นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย”  ของศูนย
นวัตกรรมทางธุรกิจ  และสรุปคะแนนประเมินผลของผูเขารวมโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ  ประจําป 
2555  “นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย”)

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

5.1  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ  ในแตละโครงการมาปรับปรุงการ
ใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง  ไดแก  ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร,  เปลี่ยน
วิทยากร,  การปรับเอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการ
โอนเงินผานธนาคาร  หรือชําระเงินสด  เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา
รับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม, จัดทํา web board  ใน website เพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตางๆ  และสามารถโตตอบ  ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง  real time (สกอ 5.1-5.1 
หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  เพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ
ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สกอ 5.1-1.1 เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สกอ 5.1-1.2 เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
สกอ.5.1-1.3  ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต

การกํากับดูแลของคณะ/สํานัก  พ.ศ.2551
สกอ.5.1-1.4  ระเบียบสถาบันฯ  วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต

การกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก
สกอ.5.1-1.5 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการ

วิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ป 2553
สกอ.5.1-1.6 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 444/2552  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
และคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 783/2552  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ.5.1-1.7 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ 521/2552  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สกอ.5.1-1.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ

สกอ.5.1-1.9 นโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554

สกอ.5.1-1.10  คูมือการทํางาน/ฝกอบรม  และการใหคําปรึกษาแนะนํา  และเอกสารที่เกี่ยวของ
  ไดแก  ขอเสนอโครงการ  เอกสารการอบรม  แบบประเมิน

สกอ.5.1-2.1 เอกสารหลักสูตร FIRM และเอกสารหลักสูตร RMBA  :  Major-Finance
สกอ.5.1-2.2 เอกสารการเขาใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการ ณ สถานประกอบการ

ที่เขารวมโครงการ
สกอ.5.1-3.1 เอกสารการอบรมโครงการ NEC,  โครงการพัฒนาระบบการใหบริการของ

หนวยงานของรัฐเพื่อยกระดับการแขงขันของประเทศโครงการ CFP, 
โครงการ  EGAT Learning Society Project

สกอ.5.1-4.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สกอ.5.1-4.2 แบบประเมินผลโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ  ประจําป 2555  

“นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย” ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  
และสรุปคะแนนประเมินผลของผูเขารวมโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ  
ประจําป 2555  “นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย”

สกอ.5.1-5.1 หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป
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ตัวบงชี้ที่  5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม                     

ชนิดตัวบงชี้ : 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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานผาน  5  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการสํารวจความต องการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือ หน วยงานวิชาชีพ  เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน น ของคณะ

1.1 ทําการสํารวจความต องการบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยสํารวจ
จากผูที่เคยรับบริการรวมทั้งกลุมที่จะขอรับบริการใหม  (สกอ 5.2-1.1  แบบสํารวจความต องการบริการทาง
วิชาการ  ผนวกลงในแบบประเมินโครงการที่รวบรวมจากผูขอรับบริการ)

1.2 สรุปผลการสํารวจ  (สกอ 5.2-1.2  รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการบริการทาง
วิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)   

1.3 วิเคราะหผลการสํารวจและกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ  
(สกอ 5.2-1.3  แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ)

1.4 นําเสนอหลักสูตร/โครงการใหมแกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตอไป  
(สกอ 5.2-1.4  หลักสูตรอบรม/โครงการใหมตามผลการสํารวจความต องการบริการทางวิชาการของ  
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

 เกณฑมาตรฐาน  2.  มีความร วมมือด านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู และเสริมสร าง
ความเขม แข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน วยงานวิชาชีพ

2.1 มีการประสาน  และขอความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ในการใหความชวยเหลือแกบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ไดแก 

- ดานการพัฒนา SMEs  โดยรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
เชน  โครงการ MDIDP, โครงการ NEC  และ  รวมกับ สกอ.  เชนโครงการ UBI

- ดานการพัฒนาความรูดานการเงิน   โดยรวมกับ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เชน  โครงการ CFA, CFP, CISA, SL, CFO  และรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เชนโครงการ CFO

- ดานการบริหารธุรกิจ   โดยรวมกับองคกรเอกชนและรัฐวิสาหกิจตางๆ  ไดแก  EGAT, 
Panasonic, Epson, ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน  ในการรวมมือในการจัดโครงการ Mini MBA

- ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถาบันการคา   โดยรวมกับ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย  เปนหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถาบันการคาทั่วประเทศ
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- ดานการพัฒนาดัชนีความสามารถในการแขงขัน โดยรวมกับ  สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  จัดทําดัชนีความสามารถในการแขงขันในภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ  ของประเทศ  และมีการ
จัดพิมพรายงานการประมวลผลดัชนีลงในนิตยสาร  Competitiveness Review 

- ดานการเผยแพรองคความรู   โดยรวมกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  จัด
โครงการสัมมนาตางๆ  เชน  โครงการสัมมนา “CEO Forum” รวมกับธนาคารนครหลวงไทย  และสมาคม
ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  เปนตน
(สกอ.5.2-2.1  ขอเสนอโครงการ สัญญาจาง คําขอบริการวิชาการ / สกอ.5.2-2.2  บันทึกความรวมมือ (ถามี) )

 เกณฑมาตรฐาน  3.  มีการประเมินประโยชน หรือผลกระทบของการให บริการทางวิชาการ  
ต อสังคม

3.1 มีการประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ  โดยมีการประเมิน 3 
ประเด็นหลัก ไดแก  

- ความรูที่ไดรับหลังการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4  (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)

(สกอ 5.2-3.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน  4.  มีการนําผลการประเมินในข อ 3  ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให บริการทางวิชาการ

4.1 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ  ในแตละโครงการมาปรับปรุงการ
ใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง  ไดแก  ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร,  เปลี่ยนวิทยากร,  การปรับ
เอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผาน
ธนาคาร  หรือชําระเงินสด  เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรม
ที่ยังมิไดชําระคาอบรม  ณ  วันที่เริ่มมีการอบรม,  จัดทํา web board ใน  website  เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  
ความคิดเห็นตางๆ  และสามารถโตตอบ  ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง  real time  (สกอ.5.2-4.1 รายงาน
สรุปผลการประเมินโครงการ)

4.2 แจงผลการประเมินตอผูรับผิดชอบ และมีสวนไดสวนเสียกับการใหบริการวิชาการโดยตรง 
ไดแก ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยากร, ที่ปรึกษา, เจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ เปนตน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงใน
ดานที่ไมผานการประเมิน และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  (สกอ.5.2-4.2  หลักสูตรอบรม / โครงการที่มีการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน)

 เกณฑมาตรฐาน  5.  มีการพัฒนาความรู ที่ได จากการให บริการทางวิชาการและถ ายทอด
ความรูสู บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร สู สาธารณชน

5.1  มีการเผยแพรองคความรู  กิจกรรมในโครงการ  และการพัฒนาเครือขายระหวางผูเขารวม
โครงการ  ผานเวบไซตของศูนยฯ  และของโครงการ  เชน  โครงการ CFO, ผาน Social Network เชน 
โครงการ NEC,  UBI,  ผาน Direct mail  ของผูเขารวมโครงการทุกคนโดยตรง   (สกอ.5.2-5.1 ขอมูลใน  website 
ของศูนยฯ  www.nidacbi.com และขอมูลใน website ของโครงการตางๆ ไดแก  www.cfothailand.org,  
www.facebook.com/nec,  www.facebook.com/ubi
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ผลการประเมิน

รายการหลักฐาน

สกอ 5.2-1.1 แบบสํารวจความต องการบริการทางวิชาการ ผนวกลงในแบบประเมินโครงการ
ที่รวบรวมจากผูขอรับบริการ

สกอ 5.2-1.2 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูนยนวตักรรมทางธุรกิจ
สกอ 5.2-1.3 แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สกอ 5.2-1.4 หลักสูตรอบรม/โครงการใหมตามผลการสํารวจความต องการบริการทางวิชาการ

ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สกอ 5.2-2.1 ขอเสนอโครงการ สัญญาจาง คําขอบริการวิชาการ
สกอ 5.2-2.2 บันทึกความรวมมือ (ถามี)
สกอ 5.2-3.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สกอ 5.2-4.1 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
สกอ 5.2-4.2 หลักสูตรอบรม / โครงการ ที่มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
สกอ 5.2-5.1 ขอมูลใน  website  ของศูนย  www.nidacbi.com  และขอมูลใน website  ของ

โครงการตางๆ  ไดแก  www.cfothailand.org ,  www.facebook.com/nec ,  
www.facebook.com/ubi

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ
ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้  :  จํานวน  1  ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้ : 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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

ระดับสถาบัน  ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร ทําหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุนกิจการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษาทุกคณะ / สํานัก

ระดับคณะ
1.1 คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ  
(สกอ.6.1-1.1  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ)   
โดยคณะไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  (สกอ.6.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ)  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  และ 
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาสตางๆ   นอกจากนี้  
คณะยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป  ซึ่ง
กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน  อาทิ

- พิธีไหวครู  
- พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  
- โครงการ Christmas Day and Happy New Year  
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(ชมรมพุทธศาสตร)  
- โครงการวิสาขบูชา วันสําคัญโลก (ชมรมพุทธศาสตร) 
- กิจกรรมลอยกระทง  
- การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย  
- ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปละ 2 ครั้ง  โดยจัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหม

ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ  
- จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ  (สกอ.6.1-1.3 รูปถายการเขารวม

กิจกรรม/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.)      
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1.2 นอกจากนี้  คณะยังไดดําเนินการปรับปรุง  และตกแตงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ
ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9  อาคารบุญชนะ อัตถากร  เพื่อกอใหเกิดสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  
สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรียนการสอนโดยการสรางองคกรใหเปน NIDA MBA  ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยาง
มีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School  สรางบรรยากาศที่สวยงามในการทํางาน  
โดยมีการจัดทํา 5 ส  ซึ่งคณะไดมีการจัดตั้งกลุมผูรับผิดชอบในการจัดทํา 5 ส  ในแตละป  เพื่อความสะอาด
เรียบรอยในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข

ในการดําเนินงานตามระบบและกลไกดังกลาว  คณะไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยาง
พอเพียงและตอเนื่องทุกป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ไดจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  เปนเงิน 1,500,000.-บาท  ปรากฏในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ  (สกอ.6.1-1.3  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  
งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    

2.1 การบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน   
คณะบริหารธุรกิจดําเนินการเรื่องนี้  อาทิเชน  ในวิชา  บธ.610  “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรม
องคการ”  โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา Case Study และ Business Plan มีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ  ชุมชน ฯลฯ  (สกอ.6.1-2.1 เอกสารการสอน วิชา บธ.610 “การจัดการทรัพยากรมนุษยและ
พฤติกรรมองคการ”)  วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด” สนับสนุนใหนักศึกษาทําแผนสื่อสารการตลาด
ที่เนนคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม  และความเขาใจในวัฒนธรรม  (สกอ.6.1-2.2 
เอกสารการสอน วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด”)

2.2 การบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  โดยมีการ
สรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะ  ตามวาระและโอกาสตางๆ  อาทิ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต  - พิธีไหวครู  - กิจกรรมลอยกระทง ฯลฯ  สงนักศึกษาเขารวมในกิจกรรม / 
โครงการที่กลุมงานกิจการนักศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  จัดดําเนินการ  

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตอสาธารณชน

คณะดําเนินการโดยการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะฯ  ตามวาระและโอกาส
ตางๆ  อาทิ

- การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา  โดยการจัดซื้อเสื้อและเข็มกลัดตราสัญลักษณใหแกคณาจารยและเจาหนาที่ไดสวมใสชวงเดือน
ธันวาคม 2554  และการจัดโตะลงนามถวายพระพร  (สมศ.10-1.5)  

- การทําบุญคณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันจันทรที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555  ภายใตชื่อ  “โครงการ
สงเสริมภาพลักษณการประชาสัมพันธและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ”  โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธ  
และอิสลาม  ณ  ชั้น  8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  และศาสนาพุทธ  ณ  หอง 1029  ชั้น 10  อาคารบุญ
ชนะ อัตถากร

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  โดยจัดใหมีกิจกรรมสรงน้ําพระ ณ บริเวณหนาสํานักงาน
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554  
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- พิธีไหวครู  
- กิจกรรมลอยกระทง  
- การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย  

ฯลฯ
และทําการเผยแพรกิจกรรมดังกลาวสูสาธารณชนโดยผานทาง website (www.nidabusinessschool.com)   
การติดบอรดเผยแพรรูปถายกิจกรรมบริเวณที่ทําการคณะ ชั้น 8 บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9-10  บริเวณ
หนาลิฟต ชั้น G  อาคารบุญชนะ อัตถากร  (สกอ.6.1-3.1 รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ – อางอิง
หลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.)   

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

4.1 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน  ดําเนินการโดยผานการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย  ปรากฏใน  วิชา  บธ.610  “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ”  และ  
วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด”  ซึ่งมีการประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษาโดยกองแผนงาน (สกอ.6.1-4.1 
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน – อางอิงหลักฐานกองแผนงาน)

4.2 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา  

ระดับสถาบันฯ  ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  
ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2554  คณะไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  จํานวน 5 ครั้ง  

โดยจัดทําแบบสอบถามประเมินผลโครงการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  (สกอ.6.1-4.2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) ซึ่งมีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  คิดเปน
รอยละ 100  โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรม  ซึ่งผลสรุปทุกกิจกรรมไดคะแนนเฉลี่ย
มากกวา 3.51  (จากคะแนน 5)  

ตัวอยางเนื้อหาการประเมิน  ประกอบดวย
สวนที่  1   ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่  2   รายการประเมิน คาเฉลี่ยที่ได 

(จาก 5.00)
1)  การไดรับความรูความเขาใจ
2)  ความรูที่ไดรับสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจไดเพียงใด
3)  เนื้อหาสาระมีประโยชนตอทานเพียงใด
4)  ความเหมาะสมของการจัดสัมมนา
5)  ทานมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูมากนอยเพียงใด
     5.1  มีทักษะในการแกปญหาได  (Problem Solving Skills)
   5.2  สามารถบูรณาการความรูหลายสาขาในบริหารธุรกิจได  (Integration of Business Functions)
     5.3  มีคุณธรรม  จริยธรรม
     5.4  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

123

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

5.1 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน  โดยมีการปรับกิจกรรม/หัวขอ ในการทํา Case Study  และ/หรือ Business Plan
(สกอ.6.1-5.1 ตัวอยาง Case Study & Business Plan)

5.2 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนักศึกษา   โดยทําการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในแผน
ปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณถัดไป  (ปงบประมาณ 2555)  (สกอ.6.1-5.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําป
งบประมาณ 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน 6.  มีการกําหนดหรือสร างมาตรฐานคุณภาพด านศิลปะและวัฒนธรรมและ  
มีผลงานเป นที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5 ขอ 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.6.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ

สกอ.6.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.6.1-1.3 รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.
สกอ.6.1-2.1 เอกสารการสอน วิชา บธ.610  “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ”
สกอ.6.1-2.2 เอกสารการสอน วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด”
สกอ.6.1-3.1 รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.
สกอ.6.1-4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

(อางอิงหลักฐานกองแผนงาน)
สกอ.6.1-4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   
สกอ.6.1-4.3 สรุปผลการประเมิน
สกอ.6.1-5.1 ตัวอยาง Case Study  &  Business Plan
สกอ.6.1-5.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้  :  จํานวน  4  ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  7.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะ  และผูบริหารทุกระดับของคณะ            

ชนิดของตัวบงชี้  : 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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา  2554  คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 7 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
โดยไดดําเนินการ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดล วงหนา

1.1 กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  ปฏิบัติหนาที่ดําเนินการบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล
โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย  กลาวคือ  กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ  
(ทุกวันจันทร 2 สัปดาห/ครั้ง)  และการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  เปนประจําทุก 2 เดือน  (เดือนคี่)  และหาก
มีเรื่องสําคัญเรงดวนสามารถเรียกประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมอีกได  หรือยกเวนการประชุมไดหากไมมีวาระสําคัญ  
โดยมีการนําเสนอเรื่องตางๆ  เพื่อใหที่ประชุมคณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ  และ/หรือจัดสง
ใหสถาบันดําเนินการตอไป  เชน  รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  (เสนอที่ประชุมคณะ 
เพื่อทราบและพิจารณา วาระที่ 6.4)  รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ   
(เสนอที่ประชุมคณะ  เพื่อขอความเห็นชอบและสงกองแผนงานเพื่อดําเนินการในระดับสถาบันตอไป  ครั้งที่ 1   
รายงานผลรอบ 6 เดือน  เมื่อเดือนเมษายน 2554  และครั้งที่ 2  รายงานผลรอบ 12 เดือน  เมื่อเดือนตุลาคม 2554)  
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2554  (เสนอที่ประชุมคณะ วาระที่ 6.4)  
การจัดกิจกรรม /โครงการตางๆ  ของคณะ/หลักสูตร/สมาคมศิษยเกา  (รายงานที่ประชุมคณะทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะ วาระที่ 6.5)  (สกอ.7.1-1.1 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 
2554-2555 / สกอ.7.1-1.2  แฟมรายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ 2554-2555)

1.2 มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับและตกลงกัน
ลวงหนา  โดยสถาบันฯ  ไดจัดทําแบบประเมินตนเอง  คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก  ประจําปการศึกษา 2554  
และนําไปใชในการประเมินคณะกรรมการประจําคณะ / สํานัก  (สกอ 7.1-1.3 แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

 เกณฑมาตรฐาน 2.  ผู บริหารมีวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถถายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ   มีการนําข อมูลสารสนเทศเป นฐาน 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ   

2.1 ผูบริหาร (คณบดี และรองคณบดีทั้ง 3 ฝาย)  มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร  และนโยบายของคณะฯ ดังจะห็นไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจโดยผูบริหาร ไดกําหนดทิศทาง
ชัดเจนในการเปน  NIDA Business School และกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดัน
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นโยบายดังกลาว  และสอดคลองกับทิศทางของสถาบันในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University  
และกําหนด Values  ของสถาบันฯ  ในเรื่อง  “ WISDOM ”  (W-World Class Excellent, I-Innovation, 
S-Social Responsibility,  D-Discipline,  O-Open Minded,  M-Morality)  ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจไดกําหนด
ยุทธศาสตรของคณะฯ  ใน 6 ดาน  ไดแก  (สกอ.7.1-2.1 AACSB International Accreditation Plan –
NIDA Business School)

Six Strategic Directions and Objectives for Acheivement  :
1) Edacational Programs & Curricula
2) Student Admission
3) Teaching
4) Intellectual Contributions
5) Faculty Recruitment & Development
6) External Relations and Network

2.2 ผูบริหารมีการนําขอมูลจากระบบสารสนเทศของสถาบันมาใชเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  
โดยครอบคลุมดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน และการบริหารจัดการ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใช
ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  อาทิ

1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  (QAIS : Quality 
Assurance Information System) 

2) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร (Executive Information System : EIS)  หรือ  BI 
(Business Intelligence)

3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document System)
4) ระบบบริการการศึกษา
5) ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online
6) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)
7) ระบบการติดตอสื่อสารภายใน (Internal Communication System : ICS)

นอกจากนี้  ผูบริหารยังนําขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (Management 
Information System : MIS)  มาใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  โดยใชรายงานสรุปรายการ
ขอเบิกของหนวยงาน  รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก  รายงานแสดงรายละเอียดสถานะ  
การเบิกจายเงิน  และรายงานสถานะงบประมาณ  ณ  สิ้นเดือน  (อิงจากงบทดรองในระบบ MIS)  เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ  (สกอ.7.1-2.2 อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ)

 เกณฑมาตรฐาน  3. ผู บริหารคณะมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2554  และสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในคณะโดยผานที่ประชุมคณะ  
ปละ 2 ครั้ง คือ  
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ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงาน  ตั้งแต 1 กันยายน 2553 –         
31 มีนาคม 2554  (เสนอผูบริหารพิจารณา  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554) (สกอ.1.1–3.1 รายผลงานการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 6 เดือน)  

ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน  รายงานผลการดําเนินงาน  ตั้งแต 1 เมษายน 2553 –          
30 กันยายน 2554  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  
(สกอ.1.1–3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 
วาระที 4.7  รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน)  
และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 (สกอ.1.1–3.3  รายงานการประชุม
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 วาระที่ 6.4.1 รายผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน)

 เกณฑมาตรฐาน 4. ผู บริหารคณะสนับสนุนใหบุคลากรในคณะ  มีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
ให อํานาจในการตัดสินใจแก บุคลากรตามความเหมาะสม

4.1 ผูบริหารระดับสูงสุดของคณะ  คือ  คณบดีไดมีการมอบหมายอํานาจการบริหารและ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป  เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ   
มีการแตงตั้งรองคณบดี  3 ฝาย  คือ  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีฝายบริหาร  และรองคณบดีฝายวางแผน
และพัฒนา  โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและมอบอํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน  สวนในระดับ
บริหารจัดการคณะ  มีเลขานุการคณะเปนผูกํากับ  ดูแล  การดําเนินงานของคณะ  และมีการแบงสวนงาน
ออกเปน  4  กลุมงาน  ไดแก  กลุมงานการศึกษา  กลุมงานการเงินและพัสดุ  กลุมงานบริหารและธุรการ  และ
กลุมงานแผนและพัฒนา  และมีศูนยภายใตกํากับดูแลของคณะ  2  ศูนย  คือ  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  และ
ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  (สกอ.7.1-4.1 โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน 5. ผู บริหารคณะถ ายทอดความรู และส งเสริมพัฒนาผู ร วมงาน  เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค ของคณะเต็มตามศักยภาพ

5.1 ผูบริหารถายทอดความรูในเรื่องยุทธศาสตร การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูสากล ใหแก
บุคลากรทุกกลุม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยผูบริหารไดรวมกันถายทอดยุทธศาสตร  และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสถาบันสูสากล  ผานชองทางตางๆ  อาทิ  ผานกลไกการประชุมคณะ  การจัดโครงการสัมมนา  
เรื่อง  “AACSB  : AOL (Assurance of Learning)”  วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ  หองประชุมคณะ
บริหารธุรกิจ  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  (สกอ.7.1-5.1 สรุปผลการสัมมนา  เรื่อง  “AACSB  : AOL 
(Assurance of Learning)  Website : www.nidabusinessscool.com (สกอ.7.1-5.2 Website: 
www.nidabusinessschool.com)  และการจัดทําเอกสาร  AACSB International Accreditation Plan –
NIDA Business School (สกอ.7.1-5.3 AACSB International Accreditation Plan – NIDA 
Business School)  เผยแพรแกบุคลากร  ผูปฏิบัติงานไดรูและเขาใจเรื่องยุทธศาสตรของคณะฯ  และรวมกัน
ขับเคลื่อนคณะฯ  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรที่กําหนด  (Six Strategic Directions and 
Objectives for Acheivement) 
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5.2 ผูบริหารคณะบริหารธุรกิจไดสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  บุคลากรทุกกลุม  ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเขารวมในกิจกรรม / โครงการฝกอบรมที่สถาบันฯ  จัด  อาทิ  

1) ผูบริหาร : บุคลากรสายวิชาการ : โครงการเสวนา เรื่อง ผูบริหารสถาบันเสวนากับ
อาจารยใหม เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 โดยผูบริหารสถาบันไดพบปะเสวนากับบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานตางๆ 

2) ผูบริหาร : บุคลากรเขาใหม : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เมื่อวันที่ 22-24 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยผูบริหารสถาบันไดพบปะ ใหโอวาท และใหความรูกับบุคลากรใหมสายวิชาการและ
สายสนับสนุน  โดยถายทอดวิสัยทัศน นโยบายและคานิยมรวม  ภารกิจ  พันธกิจ และเปาหมายของสถาบัน
เพื่อรวมกันขับเคลื่อนสถาบันไปสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 

3) ผูบริหาร : ผูบริหาร : โครงการสัมมนาหลักสูตร  “การพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร
มหาวิทยาลัย”  เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ 2555  และวันที่ 27 กุมภาพันธ - 9 มี.ค. 2555  เพื่อ
การแลกเปลี่ยนและเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะความทาทายในบริบทของการอุดมศึกษา  แนวคิด
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโดยทั่วไปและการบริหารกิจการของหนวยงาน  การเสริมสรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูบริหารของแตละสถาบันอันจะนําไปสูการรวมมือกันตอไปในอนาคต  และการเสริมสรางสมรรถนะ
และเตรียมความพรอมในการเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําสถาบันไปสู World Class 

4) ผูบริหาร : บุคลากรสายสนับสนุน : โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน (NIDA Performance Improvement)  โดยผูบริหารไดอบรมเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรสายสนับสนุน
ในเรื่องวิธีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  การเขียนคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และ
การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ในชวงเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2555

 เกณฑมาตรฐาน 6.  ผู บริหารคณะบริหารงานด วยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชน 
ของคณะและผู มีสวนได ส วนเสีย

ผูบริหารคณะฯ  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) 10 องคประกอบ ดังนี้

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  โดยมีผลการปฎิบัติราชการที่บรรลุเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ  กลาวคือ  ในปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน  จํานวน 31 ตัวชี้วัด  และไดมีการปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทากับ  23 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ  74.19  ของการบรรลุตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  (สกอ.7.1-6.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจ  รอบ 12 เดือน  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 – 30 
กันยายน 2554)  ทั้งนี้  ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  มี 2 ขอ  คือ  1)  การจัดการ
ศึกษา  : งานรับนักศึกษา  ซึ่งรับนักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง  และ  2) การดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย 
ซึ่งคณะฯ ไดนําไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป (ปงบประมาณ 2555) โดยเฉพาะในเรื่องการปรับ
จํานวนรับนักศึกษา  และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร (สกอ. 7.1-6.2 
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)
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2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  โดยมีการดําเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการใช
ทรัพยากรดานตางๆ ไดแก  

 - ดานบุคลากร  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน  ชุดตางๆ  เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สกอ.7.1-6.3 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน) การจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตางๆ  ภายใตโครงการ KM (Knowledge Management)  (สกอ.7.1-6.4 แผน 
การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 - 2555)

- ดานปจจัยสนับสนุน มีการใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองประชุม  ใหเกิดประโยชน
สูงสุด  คุมคา  (สกอ.7.1-6.5 สรุปการขอใชหองเรียน  หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8, 9, 10  อาคาร
บุญชนะ  อัตถากร)

- ดานการเงิน  มีการบริหารงบประมาณแผนดิน การเบิกจายเงินงบประมาณ  เปนไปตาม
วงเงินที่ไดรับการจัดสรร  (สกอ.7.1-6.6 อางอิงขอมูลกลุมงานการเงินและพัสดุ)

3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)  โดยมีการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมธุรกิจ  ผูมีสวนไดเสีย  ไดแก  การปรับปรุงหลักสูตร  การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค ตามความต องการของผูใช บัณฑิต  (รายละเอียดปรากฏในตัวบงชี้ที่ 2.7) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability)   โดยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว  ปรากฏในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะฯ  ประจําป
งบประมาณ  (สกอ.7.1-6.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554)   
ซึ่งเสนอตอสถาบันฯ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําคํารับรองระดับสถาบันและเสนอตอ ก.พ.ร.  และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร  (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
(สกอ.7.1-6.8 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 2554)  
นําสงกองแผนงานรวบรวมและดําเนินการ  สง  กพร. ตอไป  นอกจากนี้  ผูบริหารยังยึดหลักความรับผิดชอบ 
ซึ่งปรากฏอยูในคานิยมหลัก Social Responsibility โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

5. หลักความโปรงใส  (Transparency)  โดยมีกระบวนการเปดเผยตรงไปตรงมา  ชี้แจงไดเมื่อ
มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฏหมายไดอยางเสรี  ซึ่งผูบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สําคัญของคณะ และมีความสําคัญตอการบริหารงาน
และการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ  สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย   จึงไดดําเนินการโดยมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ ดังนี้

1) มีการแสดงขอมูลขาวสารบนเว็บไซต : www.nidabusinessschool.com ประกอบดวย 
รายละเอียดของคณะ ผู บริหาร วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ขาว
การรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครงาน และการใหบริการวิชาการ การประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษา  
การประกาศผลการสอบขอเขียนพิสดาร ผลการสอบปากเปลา การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ  
ตลอดจนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลในทุกดาน (สกอ.7.1-6.9 Website  :
www.nidabusinessschool.com)

2) เอกสารสิ่งพิมพในรูปแบบของการจัดทํา Brochure, Poster  แผนพับ  ปายผา การติด
ประกาศประชาสัมพันธ  วารสารบริหารธุรกิจ นิดา :  NIDA Business Journal  ฯลฯ  (สกอ.7.1-6.10 Brochure
Poster แผนพับ ตัวอยางคอลัมภทางหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ  เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษา, วารสาร
บริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal)
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6. หลักการมีสวนรวม  (Participation)  โดยการเปดโอกาสใหอาจารย  เจาหนาที่  มีสวนรวม
ในการประชุมคณะและรวมแสดงความคิดเห็น / ตัดสินใจในเรื่องตางๆ  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ  ผูที่มีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder)  ทั้งภายในและภายนอกคณะ  เชน  การมีคณะที่ปรึกษา 
(Advisory Board)  การรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน
ของสังคม  การเชิญผูปกครองมารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของคณะในสวนที่เกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา    

7. หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)   โดยมีการมอบหมายอํานาจการบริหาร
และตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ  (รายละเอียดปรากฎใน ตัวบงชี้ที่ 7.1 เกณฑมาตรฐาน 4  ขอ 1.1)

8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  โดยการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ  ในการปฏิบัติราชการดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย   
ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการโดยเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตางๆ ของสถาบันฯ  (สกอ.7.1-6.11 
อางอิงขอมูลของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

9. หลักความเสมอภาค  (Equity)   คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน 
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางการหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ  โดยมีการ
ดําเนินงานทั้งในระดับสถาบัน  และระดับคณะ  เชน  มีบริการทางการศึกษา  และสิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับผูพิการ และผูตองการปฏิบัติศาสนกิจ

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  (Consensus Oriented)  โดยการยึดความเห็นของทุกฝาย การ
ตัดสินใจ คํานึงถึงผูเสียเปรียบ ผูรับผลกระทบ

 เกณฑมาตรฐาน 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  และ
สถาบันประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารคณะ  และคณะนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม

7.1 คณะบริหารธุรกิจ  ไดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  (สกอ.1.1–7.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  วาระที่ 4.7 รายผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน)  และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 
2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 (สกอ.1.1–7.2  รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 วาระที่ 6.4.1 รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําป
งบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน)  โดยสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจมีผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงาน  จํานวน 31 ตัวชี้วัด  และไดมีการปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่บรรลุ
เปาหมายเทากับ 23 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 74.19 ของการบรรลุตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  ทั้งนี้
ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  มี  2  ขอ  คือ 1)  การจัดการศึกษา : งานรับ
นักศึกษา  ซึ่งรับนักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง  และ  2)  การดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ  ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย 
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7.2 คณะนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป  (ปงบประมาณ 2554)  โดยเฉพาะในเรื่องการปรับจํานวนรับนักศึกษา  และผูอบรม
โครงการบริการวิชาการ  ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร  (สกอ 7.1-7.3 แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจ)

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7 ขอ 7 ขอ
ผลการดําเนินงาน 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.7.1-1.1 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 2554-2555 
สกอ.7.1-1.2  แฟมรายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ 2554-2555) 
สกอ.7.1-1.3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สกอ.7.1-2.1 AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School
สกอ.7.1-2.2 อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.7.1-3.1 รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  

รอบ 6 เดือน
สกอ.7.1–3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 2/2554  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  วาระที่ 4.7 รายผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน

สกอ.7.1–3.3  รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
วาระที่ 6.4.1 รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน

สกอ.7.1-4.1 โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.7.1-5.1 สรุปผลการสัมมนา  เรื่อง  “AACSB : AOL (Assurance of Learning)”
สกอ.7.1-5.2 Website  : www.nidabusinessschool.com  
สกอ.7.1-5.3 AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School
สกอ.7.1-6.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554   คณะบริหารธุรกิจ  

รอบ 12 เดือน  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
สกอ.7.1-6.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.7.1-6.3 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
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สกอ.7.1-6.4 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 - 2555
สกอ.7.1-6.5    สรุปการขอใชหองเรียน หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8, 9,10 

อาคารบุญชนะอัตถากร
สกอ.7.1-6.6 อางอิงขอมูลกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.7.1-6.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2554
สกอ.7.1-6.8 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 2554
สกอ.7.1-6.9 Website  : www.nidabusinessschool.com  
สกอ.7.1-6.10 Brochure Poster แผนพับ ตัวอยางคอลัมภทางหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ 

เร่ือง การรับสมัครเขาศึกษา, วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal)
สกอ.7.1-6.11 อางอิงขอมูลของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.
สกอ.7.1–7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 2/2554  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  วาระที่ 4.7 รายผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน

สกอ.7.1–7.2  รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
วาระที่ 6.4.1 รายผลงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจําปงบประมาณ 2554  รอบ 12 เดือน

สกอ.7.1-7.3 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555  คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่  7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู                           

ชนิดของตัวบงชี้ : 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

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีผลงาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดยไดดําเนินการ 
ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธ ของสถาบัน  อยางน อยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและด านการวิจัย

1.1 คณะบริหารธุรกิจดําเนินงานการจัดการความรู  ปการศึกษา 2554  โดยกําหนดวัตถุประสงค 
และประเด็นความรูที่มุงเนนในการจัดการความรู  ตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
งบประมาณ 2554 และ 2555 (สกอ.7.2-1.1 แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
งบประมาณ 2554 และ 2555)  สอดรับกับยุทธศาสตรสถาบัน  ซึ่งครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมถึงการบริหารจัดการตางๆ ดังนี้

ปงบประมาณ 2554

โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรูที่กําหนด การครอบคลุมพันธกิจ กลุมเปาหมาย

การอบรม/สัมมนา  (By Training)

1. โครงการสัมมนา "Best Practices for 
teaching on-line, how to develop an 
on-line course, way succeed"

การพัฒนาชองทางการเรียน
การสอน

พันธกิจดานการวิจัย
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 1 
การสรรหา/คัดเลือก และ
พัฒนาบุคคลทุกกลุม       
ใหมีขีดความสามารถสูง 
(Talent People) สามารถ
ขับเคลื่อนสถาบันไปสู 
ความเปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ 
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โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรูที่กําหนด การครอบคลุมพันธกิจ กลุมเปาหมาย
2. โครงการฝกอบรม เรื่อง "การใชโปรแกรม

ขอมูล Microsoft Access"
การใชงานระบบสารสนเทศ
ภายในสถาบัน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหาร 
งานตางๆ ของสถาบัน     
ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ 
ไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”

การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 9 องคประกอบ 
23 ตัวบงชี้

ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาระบบบริหาร 
งานตางๆ ของสถาบัน  
ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
(ผูปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา)

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทาง 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554”

นโยบายการประกันคุณภาพและ
การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ

ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาระบบบริหาร 
งานตางๆ ของสถาบัน  
ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
(ผูปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา)

5. โครงการฝกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอประสานงาน 
(ENGLISH COMMUNICATION PROGRAM 
(Course2) )"

การใชภาษาอังกฤษสําหรับ
การติดตอประสานงาน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหาร 
งานตางๆ ของสถาบัน     
ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ 
ไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน  (By Doing)

6. การผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
เพื่อสรางการยอมรับในระดับชาติและสากล 
โดยสงเสริมใหคณาจารยรวมนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
สพบ. 

การพัฒนางานวิจัยใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑของสถาบัน
และสามารถนําไปใชขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการได

พันธกิจดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานหลักสูตร งานวิจัย
และการบริการวิชาการ  
ที่มีความโดดเดนและ
สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม  

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ
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งบประมาณ 2555

โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรูที่กําหนด การครอบคลุมพันธกิจ กลุมเปาหมาย

การอบรม/สัมมนา  (By Training)

1. โครงการฝกอบรม - การใชระบบ
สารสนเทศภายในสถาบัน เรื่อง     
"การใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซต    
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  
(WWW.NIDABUSINESSSCHOOL.COM)"

การใชงานระบบสารสนเทศ
ภายในสถาบัน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

2. โครงการฝกอบรม หลักสูตร "การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอ
ประสานงาน (ENGLISH 
COMMUNICATION PROGRAM 
(Course3) )"

การใชภาษาอังกฤษสําหรับ
การติดตอประสานงาน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจ ไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
"การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555"

แผนการดําเนินงาน และ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
คณะบริหารธุรกิจ

ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
(ผูปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา)

4. โครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางในการ
พัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาองคกร ใหกับบุคลากรของ  
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555

การปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน  (By Doing)

5. การจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ  
ปละ 1 เลม  (เลมที่ 9)  "วารสาร
บริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS 
JOURNAL)"  

การสงเสริมโครงการวิจัย  
เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

พันธกิจดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
ดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความ
โดดเดนและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ

6. สรางความเปนเลิศทางการวิจัย      
การสงเสริมโครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการสงเสริมการจัดทํา
งานวิจัยของคณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจ

พันธกิจดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
ดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความ
โดดเดนและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ
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 เกณฑมาตรฐาน  2.  กําหนดบุคลากรกลุ มเป าหมายที่จะพัฒนาความรู และทักษะด านการ
ผลิตบัณฑิตและด านการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรู ที่กําหนดในข อ 1   

2.1 ทุกกิจกรรม/โครงการ  มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ
อยางชัดเจน  รายละเอียดปรากฏในตัวบงชี้ที่ 7.1  เกณฑมาตรฐาน 1  ขอ 1.1  (ตาราง)

2.2 ตัวอยางเชน  
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554”  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย  คือ  บุคลากรสาย
สนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ  (ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา)  ประกอบดวย  เลขานุการคณะ   
กลุมงานการศึกษา  กลุมงานการเงินและพัสดุ  กลุมงานบริหารและธุรการ  กลุมงานแผนและพัฒนา  ศูนยนวัตกรรม
ทางธุรกิจ  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  และผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ  (สกอ.7.2-2.1 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  
ปการศึกษา 2554)

- กิจกรรมการสรางความเปนเลิศทางการวิจัย  การสงเสริมโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย  คือ  บุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ 
เปนตน

 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู ที่กําหนดในข อ 1 และเผยแพร ไปสู 
บุคลากรกลุ มเป าหมายที่กําหนด

3.1 ในการดําเนินงานโครงการในขอ 1  ไดเชิญวิทยากรซึ่งเปนผูมีประสบการณตรงมาใหความรู
แกบุคลากรกลุมเปาหมาย   

3.2 ตัวอยางเชน  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554”  ไดเชิญรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นาคทับที)  เปนผูถายทอดผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปการศึกษา 2553  ของคณะกรรมการ  ใหแกบุคลากรผูรับผิดชอบตามองคประกอบ/ตัวบงชี้เพื่อรับทราบ
ขอมูล  ประเด็นที่ตองพัฒนารวมกัน  รวมทั้งรับทราบทิศทาง/นโยบาย  และมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและ
วางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  และเชิญเจาหนาที่จากกลุมงาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (นางสาวฐิติภรณ  
พันธประภา)  มาเปนผูใหขอคิดเห็น/เสนอแนะตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ตางๆ  (สกอ.7.2-3.1 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  
ปการศึกษา 2554)

 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการรวบรวมความรู ตามประเด็นความรู ที่กําหนดในข อ 1 ทั้งที่มีอยู 
ในตัวบุคคลและแหล งเรียนรู อื่นๆ  ที่เป นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย างเป นระบบ  โดยเผยแพร 
ออกมาเปนลายลักษณ อักษร (explicit knowledge)

4.1 มีการดําเนินงานติดตามผลการปฏิบัติงานเปนประจํา  โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรูภายในองคการ  และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  
ปงบประมาณ 2554  และ 2555  ตอสถาบัน  ทุก 6 เดือน  และ 12 เดือน  โดยรวบรวมและสรุปประเด็นความรู
ที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ  ที่กําหนด  (สกอ.7.2-4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ 2554 (รอบ 6, 12 เดือน))
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4.2 ตัวอยางเชน
- การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2553  ไดกําหนดกิจกรรมใหผูเขา
สัมมนาฝกปฏิบัติการดําเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยแบงกลุมตามงานที่รับผิดชอบ  และ
กําหนดใหแตละกลุมงานทําการรวบรวมประเด็นความรูจากการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ สําหรับใชเปนแนว
ทางการทํางานตามตัวบงชี้ และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร  

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554”  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554  คณะไดรวบรวมขอมูล 
สรุปประเด็นที่ตองพัฒนารวมกัน  รวมทั้งขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะ  โดยจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ 2554

4.3 ปงบประมาณ 2554  คณะไดรวบรวมประเด็นความรูเปนลายลักษณอักษร  โดยจัดทําเปน
แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  “การประกันคุณภาพภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” 
และเผยแพรในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 2554  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ภายใตชื่อมหกรรม 
“Knowledge Forum and The Best Practice 54”  เปนการนําเสนอ  ทั้งในรูปแบบของมัลติมีเดีย  และ
การตอบขอสักถามของคณะกรรมการ  รวมทั้งการจัดซุมนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  ในรอบปที่ผานมา  นอกจากนี้ยังไดมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีดังกลาว
ผานเว็บไซตการจัดการความรูของสถาบัน www.km.nida.ac.th  (สกอ.7.2-4.2 www.km.nida.ac.th)  และ
เว็บไซดคณะบริหารธุรกิจ www.nidabusinessschool.com (สกอ.7.2-4.3 www.nidabusinessschool.com)

 เกณฑมาตรฐาน  5. มีการนําความรู ที่ได จากการจัดการความรู ในป การศึกษาป จจุบันหรือ  
ปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เป นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช ในการปฏิบัติงานจริง

5.1 บุคลากรของคณะมีการนําความรูที่ไดจากการรวบรวมประเด็นความรูเปนลายลักษณอักษร  
โดยจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  “การประกันคุณภาพภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร” ทําใหขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
อาทิ

- ผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานตางๆ  ใหสามารถปฏิบัติงานไดงาย  
ถูกตอง  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบัน  เชน  

1) การมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ/ตัวบงชี้เขารวมประชุมคณะทํางาน
พัฒนาระบบคุณภาพสถาบันฯ  ในชุดตางๆ  ทําใหผูรับผิดชอบนั้นสามารถนําผลการประชุมไปปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพไดตรงเปาหมาย  เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

2) การจัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554)  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดงาย  ถูกตอง  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไป
(สกอ.7.2-5.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 – อางอิงหลักฐานกลุมงาน
บริหารและธุรการ)
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3) การบริการวิชาการตางๆ  ไดแก
- การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร

หรือชําระเงินสด  เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิได
ชําระคาอบรม  ณ วันที่เริ่มมีการอบรม

- การจัดทํา web board  ใน  website  เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ 
และสามารถโตตอบชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง  real time  (สกอ.7.2-5.2 อางอิงหลักฐานศูนยนวัตกรรม
ทางธุรกิจ)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ
ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.7.2-1.1 แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554 และ 2555
สกอ.7.2-2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554”
สกอ.7.2-3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554”
สกอ.7.2-4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  

ปงบประมาณ 2554 (รอบ 6, 12 เดือน)
สกอ.7.2-4.2 www.km.nida.ac.th
สกอ.7.2-4.3 www.nidabusinessschool.com
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ประเมินระดับสถาบัน)

ชนิดของตัวบงชี้ : 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

ผลการดําเนินงาน

สถาบันไดดําเนินการการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน
อยางตอเนื่อง  เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจใหบรรลุตามนโยบายและแผนงานของสถาบัน  
โดยมีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายในสถาบัน ในระยะเวลาที่ผานมาสํานักไดพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยี  รวมทั้งบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของสถาบัน 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของสถาบันที่ไดกําหนดไว

ในปการศึกษา 2554 สถาบันมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

1.1 สถาบันมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ผูบริหารของ
สถาบัน  และกลุมผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานตางๆ ภายในสถาบัน 
ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวย  การบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  พ.ศ. 2548  ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองความตองการการใชงาน
ตามลําดับความสําคัญ กําหนดหลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุน รับทราบความตองการใช
เทคโนโลยีของสถาบัน รวมทั้งใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายรับ-รายจายของกองทุน

1.2 สถาบันไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบัน ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ICT ของสถาบัน  โดยมีรายละเอียด
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  ตัวชี้วัดของโครงการ  ทรัพยากรสารสนเทศ  และงบประมาณที่ตองการใช
ในแตละโครงการซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
2551–2565 และแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 เกณฑมาตรฐาน  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

สถาบันไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจซึ่งเปนระบบสารสนเทศที่นํา
ขอมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหาร และ
การตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของสถาบันไดอยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การเงิน การบริหารจัดการดานอื่นๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 
ไดแกระบบตางๆ  ดังนี้ 
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1. ระบบสารสนเทศสําหรับงานดานการปฏิบัติงาน (Operation Systems) ไดแก 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) 
- ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (PBS – Project & Budget Management 

System)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality 

Assurance  Information System)
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document System)
- ระบบจองใชทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส (e-Reservation System)
- ระบบติดตามการเขารวมกิจกรรม (ATS – Attendance Tracking System)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
- ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System)
- ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (e-Learning System)
- ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online
- ระบบจัดเก็บสถิติการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- ระบบฐานขอมูลศิษยเกาสัมพันธ

2. ระบบสารสนเทศดานบริการเทคโนโลยี ไดแก
- ระบบการขอ NetID ของนักศึกษา
- ระบบ Helpdesk Service System

3. ระบบสารสนเทศที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล (Group Support Systems) ไดแก
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)
- ระบบการติดตอสื่อสารภายใน (Internal Communication System : ICS)
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Meeting : e-Meeting)

4. ระบบสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร (Decision Support Systems) ไดแก
- ระบบคลังขอมูล
- ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร (Executive Information Systems : EIS) หรือ BI 

(Business Intelligence)

นอกจากนี้ ผูบริหารสถาบันไดเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะชวยทําใหเกิด
ประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  จึงไดสนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงานดานการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนสวนที่ชวยในการผลักดันงานดานนี้ให
กาวหนาอยางตอเนื่อง

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
ในปการศึกษา 2554 สถาบันโดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดมีการจัดทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศตาง ๆ ของสถาบัน เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
ตางๆ จํานวน 4 ระบบ ไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality 
Assurance Information System) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System 
: MIS)  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)  ระบบจองใชทรัพยากร (e-Reservation) โดยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม 2555  ดวยวิธีการแจกแบบสํารวจไปยังคณะ/สํานัก และหนวยงานตางๆ
เพื่อนําผลจากการสํารวจมาวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบตอไป 
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นอกจากนี้  สถาบันไดมีการจัดประชุมระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ผูใชงานระบบ QAIS จาก
หนวยงานตางๆ  เปนประจําทุก 2 เดือน  เพื่อติดตามความกาวหนาในการบันทึกขอมูล  ตลอดจนแจงปญหา
ที่เกิดจากการใชงานเพื่อใหสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศนําไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับความ
ตองการผูใชงาน  และไดมีการรายงานความกาวหนาในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ QAIS ในการประชุมทุกครั้ง 

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สถาบันโดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ จํานวน 4 ระบบดังกลาว เพื่อนํามาดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูใชงานระบบสารสนเทศจากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบสารสนเทศ  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือ ขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนด

สถาบันมีการจัดสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก  
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)  ซึ่งดําเนินการโดย
กองแผนงาน  และจัดสงขอมูลดานนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตร ขอมูลดานการเงิน  ขอมูลดานภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต  ผานระบบเครือขายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  และตามกําหนดระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว  ซึ่งดําเนินการโดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

ผลการประเมิน (ประเมินระดับสถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง                

ชนิดของตัวบงชี้ : 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

ผลการดําเนินงาน   คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 6 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการแต งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดย
มี ผู บริหารระดับสูงของคณะ  และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร วมเป นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน

1.1 สืบเนื่องจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  และจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของสถาบัน  นําเสนอ ทคอ. วางแผนและประเมินผล  ใหความเห็นชอบในแผนแมบทบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน  โดยใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสถาบัน  และสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  พรอมทั้งกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงนี้  สถาบันฯ  ไดจัดทําโดยใช
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  ไดแก

1) การกําหนดวัตถุประสงค
2) การระบุความเสี่ยง
3) การประเมินความเสี่ยง  
4) การตอบสนองความเสี่ยง  
5) การควบคุมและติดตามประเมินผล    

1.2 คณะบริหารธุรกิจ  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ   
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ รวมเปนคณะกรรมการ  ดังนี้

1) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2) รองคณบดีฝายบริหารคณะบริหารธุรกิจ
3) รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกัลยณ  จีระลักษณกุล

(สกอ.7.4-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการวิเคราะห และระบุความเสี่ยง และป จจัยที่ก อให เกิดความเสี่ยง  
อยางน อย 3 ด าน ตามบริบทของสถาบัน

ในปงบประมาณ 2555  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร  ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันในความเสี่ยงเดิมของปงบประมาณ 2554  
เพื่อติดตามการลดลงของความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  ซึ่งความเสี่ยงระดับสถาบัน ปงบประมาณ 2555  มี 6 ความเสี่ยง  
รวม 4 ประเภท  ดังนี้
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง
กลยุทธ RS1-4.4  ภาพลักษณและชื่อเสียงของสถาบันยังไมนําไปสูระดับสากล (World Class)

RS2-1.2  จํานวนผูรับบริการ (นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจัย การบริการวิชาการ)  
มีแนวโนมปริมาณลดลง

RS3-1.1  การขาดแคลนอาจารยประจําที่มีคุณภาพ
การเงิน RF1-2.2  ขาดการวิเคราะห วางแผนและบริหารทางการเงินอยางมปีระสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน RO1-5.7  ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตรของสถาบัน
การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับ
RC1-3.2  บุคลากรขาดความรูความเขาใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ระดับคณะ  ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554  
และ 2555  ที่เชื่อมโยงกับระดับสถาบัน  ซึ่งระบุโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงของ
สถาบันใหครบตามภาระกิจของคณะ  (สกอ.7.4-2.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
งบประมาณ 2554  และปงบประมาณ 2555)

 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห ในข อ 2

การประเมินความเสี่ยง  ในแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําป
งบประมาณ 2555  จําเปนตองนําผลการประเมินความเสี่ยงเดิมในปงบประมาณ 2554  มาเปนพื้นฐานในการ
พิจารณา  เพื่อกําหนดความเสี่ยงขั้นตน  และเปาหมายตัวชี้วัดระดับสถาบันของปงบประมาณ 2555  กลาวคือ 
หลังจากขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงของ
สถาบัน  คณะ  สํานัก  และหนวยงาน  ในปงบประมาณ 2554  ทําใหความเสี่ยงของสถาบันลดลง  ซึ่งสามารถ
วัดผลการดําเนินงานดังกลาวไดจากการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑการประเมินการลดลงของความเสี่ยงของ
สถาบัน  (สกอ.7.4-3.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 – 
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2554  

 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน

4.1 ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ปงบประมาณ 2555  
ไดบรรจุความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด 6 ลําดับแรก  และนํามากําหนดมาตรการในการตอบสนองความ
เสี่ยง  โครงการ/กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  เปาหมายตัวชี้วัด  ตามเกณฑมาตรฐานการลดลงของความเสี่ยงของ
สถาบัน  เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สถาบันสามารถยอมรับได  และไดนําเสนอที่ประชุม
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2555 (พิเศษ)  เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2555  (สกอ.7.4-4.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรครั้งที่ 2/2555 (พิเศษ) วาระที่ 5.1.2 – อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  และมี
การถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันลงสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน  
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4.2 โดยคณะบริหารธุรกิจ  มีดําเนินงานตามแผนฯ  และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง  ระดับหนวยงาน  ปงบประมาณ 2554  ของสถาบัน  รอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน  และ
ปงบประมาณ 2555  รอบ 9 เดือน  และ 12 เดือน

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต อ    
ที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณาอย างน อยปละ 1 ครั้ง

5.1 คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน   และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะ  ปละ 2 ครั้ง  และนําเสนอสถาบัน  (กองแผนงาน)  ตอไป  ดังนี้

ครั้งที่ 1    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ปงบประมาณ 2554  รอบ   
9 เดือน  (1 ตุลาคม 2553 -  30 มิถุนาย 2554)  เสนอที่ประชุมเงินทุนคณะ  เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2554  
และ  ที่ประชุมคณะคณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554    (สกอ 7.4-5.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน)

ครั้งที่  2   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ปงบประมาณ 2554   
รอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2553 -  30 กันยายน 2554)  โดยเสนอผูบริหาร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554  
(สกอ.7.4-5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ 
2554 รอบ 12 เดือน)

5.2 ณ  สิ้นสุดการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจไดสรุปประเมินผล
มาตรการตอบสนองความเสี่ยง  จากผลการดําเนินงาน  พบวา  กิจกรรม/มาตรการทั้งหมดที่ดําเนินการสามารถ
ลดและปองกันความเสี ่ยงในเรื ่องดังกลาวได  เนื ่องจากเปนกิจกรรม/มาตรการปองกันที่ดําเนินการตอจาก
แผนบริหารความเสี่ยงของ  ปงบประมาณ  2553  ในกิจกรรมที่ยังคงเปนความเสี่ยงอยู  คือ  ความเสี่ยงที่ 5
การขาดแคลนอาจารยประจําที่มีคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหคณะสรรหาอาจารยเชิงรุก  ซึ่งคณะฯ 
ยังคงขาดแคลนอาจารยบางสาขาวิชาที่จําเปน 

 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และข อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะไปใช ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห ความเสี่ยงในรอบปถัดไป

6.1 คณะฯ  นําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงประจําปถัดไป  (ปงบประมาณ 2555)  โดยเฉพาะในโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมใหคณะสรรหาอาจารยเชิงรุก  ซึ่งคณะไดมีการดําเนินการ  ดังนี้

1) โครงการการใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
2) การกําหนดกระบวนการรับอาจารยใหมของคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกอาจารยใหม  โดยดําเนินการดังนี้
2.1 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา
2.2 จัดทํากระบวนการรับอาจารยใหมคณะบริหารธุรกิจ    

(สกอ 7.4-6.1 แผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะบริหารธุรกิจ)
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ
ผลการดําเนินงาน 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.7.4-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.7.4-2.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554  

และปงบประมาณ 2555
สกอ.7.4-3.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 – 

อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.7.4-4.1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรครั้งที่ 2/2555 (พิเศษ)

วาระที่ 5.1.2 – อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.7.4-5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ 

ปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน
สกอ.7.4-5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ 

ปงบประมาณ 2554 รอบ 12 เดือน
สกอ.7.4-6.1 แผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

คณะบริหารธุรกิจ



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

146

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้  :  จํานวน  1  ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ                

ชนิดตัวบงชี้     :   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

ผลการดําเนินงาน    

ในปการศึกษา 2554   คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน 7 ขอ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนกลยุทธ ทางการเงินที่สอดคล องกับแผนกลยุทธ ของคณะ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธทางการเงิน
ระดับสถาบัน  และกําหนดใหทุกคณะ/สํานัก/ศูนย/หนวยงาน  ใชแผนกลยุทธทางการเงินรวมกับสถาบัน  และ
คณะ/สํานัก/ศูนย/หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตอสถาบันปละ 2 ครั้ง  (งวด 6 เดือน (ตุลาคม – 
มีนาคม)  และงวด 12 เดือน  (เมษายน – กันยายน) )  โดยแผนดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรดานการเงิน 5 ดาน  
(สกอ.8.1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร  สกอ.8.1-1.2  แผนกลยุทธทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร – อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการเงินและพัสดุ)  ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 3 การวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน

อยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินตามหลัก

ธรรมาภิบาล

 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด านการเงิน  หลักเกณฑ การจัดสรรและ
การวางแผนการใช เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปร งใส ตรวจสอบได

คณะบริหารธุรกิจมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด านการเงิน  หลักเกณฑ การจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ  และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ตามลําดับ  โดยมีการดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป  (สกอ.8.1-2.1 รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตางๆ – อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการเงินและพัสดุ  / สกอ.8.1-2.2 คําขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2554 และ 2555 – อางอิง
หลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ / สกอ.8.1-2.3 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ / สกอ.8.1-2.4 รายงาน
การประชุมคณะบริหารธุรกิจ)  จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ
ประจําปใหเปนไปตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ  โดยจัดหาเงินงบประมาณแยกเปน 2 แหลง  คือ  เงิน
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งบประมาณแผนดิน  ไดรับจัดสรรจากสถาบันฯ  รวมเงินงบอุดหนุน  และมีการจัดหาทรัพยากรจากเงินนอก
งบประมาณอีก 1 แหลง  ซี่งประกอบดวยรายรับจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ  จากการ
ฝกอบรม  การบริการทางวิชาการ  ฯลฯ  มีการรายงานสรุปการติดตามการใชจายเงินรายไดไตรมาสใหเปนไปตาม
แผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ    

 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีงบประมาณประจําป ที่สอดคล องกับแผนปฎิบัติการในแต ละพันธกิจ
และการพัฒนาคณะและบุคลากร  

คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ  และ
การพัฒนาคณะและบุคลากร  โดยมีคณะกรรมการเงินทุนคณะ  ซึ่งใชรายงานทางการเงินประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ (สกอ.8.1-3.1 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ / สกอ.8.1-3.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2555  งานที่ตอง
ดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย างเป นระบบ  และรายงานต อ 
คณะกรรมการประจําคณะ  อยางน อยปละ 2 ครั้ง   

มีการจัดทํารายงานการเงินรายเดือน  เชน  รายงานแสดงสถานะการใชจายงบประมาณประจําเดือน  
เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจทุกครั้ง  (สกอ.8.1-4.1 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน – อางอิง
หลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช ในการวิเคราะห คาใช จ าย  และวิเคราะห 
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางต อเนื่อง     

คณะมีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  และเงินนอกงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน  มีการใชขอมูลทางการเงินสรุปการใชจายเงิน
จากการสรุปการใชจายเงินงบประมาณจําแนกเปนรายเดือน  และหมวดรายจาย  (สกอ.8.1-5.1 รายงาน
การเงินประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)  มาวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะฯ  คือ  1)  สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)  2)  คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ)  3) รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการเพื่อเปนขอมูลรวม
พิจารณาการทํางานตามแผนและตัดสินใจการใชจายเงินเพื่อใหคณะฯ  มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยาง
ตอเนื่อง   

 เกณฑมาตรฐาน 6. มีหน วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช เงินให เป นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ ที่สถาบันกําหนด    

มีสํานักงานตรวจสอบภายในและมีผูตรวจสอบบัญชีประจําปของหลักสูตรภาคพิเศษตางๆ และ
หลักสูตรนานาชาติ  ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ  มีรายงานผลการตรวจสอบจากผูตรวจสอบประจําป  เพื่อใหมีการควบคุมการใชจายเงิน
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบของราชการ  (สกอ.8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป – 
อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)  
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 เกณฑมาตรฐาน 7. ผู บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช เงินให เป นไปตามเป าหมาย และ
นําข อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผู บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช เงินให เป นไปตามเป าหมาย และนําข อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช ในการวางแผนและการตัดสินใจ  กลาวคือ  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  โดยใชการรายงานสรุปรายการขอเบิกของ
หนวยงาน  รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก  รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน 
และรายงานสถานะงบประมาณ  ณ  สิ้นเดือน  อิงจากงบทดรองในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management
Information System : MIS)  ของสถาบันฯ  คณะกรรมการเงินทุนคณะรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน  และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
(สกอ.8.1-7.1 รายงานการเงินประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ / สกอ.8.1-7.2 
รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)  

ผลการประเมิน

รายการหลักฐาน    

สกอ.8.1-1.1 แผนกลยุทธคณะบริหารธุรกิจ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.8.1-2.1 รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตางๆ 

– อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ 
สกอ.8.1-2.2 คําขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2554 และ 2555 

– อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.8.1-2.3 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ
สกอ.8.1-2.4 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.8.1-3.1 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ 
สกอ.8.1-3.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.8.1-4.1 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.8.1-5.1 รายงานการเงินประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.8.1-7.1 รายงานการเงินประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ 
สกอ.8.1-7.2 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ   

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7  ขอ 7  ขอ   
ผลการดําเนินงาน 7  ขอ 7  ขอ 7  ขอ 7  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้  :  จํานวน  1  ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดตัวบงชี้     :   กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 หรือ 8 ขอ
มีการดําเนินการ   

9 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา  2554   คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงานผาน  9  ขอ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  และ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ไดแก
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554 

(สกอ.9.1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก   
ปการศึกษา 2554) ประกอบดวย

- รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธาน
- รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย กรรมการ
- รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  สอาดโฉม กรรมการ
- เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ

2. เกณฑ/ตัวบงชี้  การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  (สกอ.9.1-1.2 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.)  ประกอบดวย

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   สกอ.
- คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2554  กองแผนงาน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  PDCA   
4. ผูบริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  

- ผูบริหาร   กํากับ ดูแล และกําหนดนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพ
- บุคลากร  ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนการดําเนินงาน

ที่ตองปฏิบัติเปนประจําอยางตอเนื่อง  และรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
งาน  (สกอ.9.1-1.3 แผนปฏิบัติงาน ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจําปการศึกษา 2554  (1 มิถุนายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555) / สกอ.9.1-1.4 เปาหมาย  มาตรฐาน
องคประกอบและตัวบงชี ้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554           
(1 มิถุนายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555) เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554)
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5. การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report-
SAR) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก (สกอ.9.1-1.5 คูมือการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2554  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการกําหนดนโยบายและให ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู บริหารสูงสุดของคณะ

2.1  ระดับสถาบัน  ไดจัดทําประกาศสถาบัน  เรื่อง  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 (สกอ.9.1-2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554)  โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก  ดานการวางแผน
และประเมินผล  ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2554  และที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานักในการ
ประชุม  ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554  โดยประกาศดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติ  จํานวน 6 
ขอ  ดังนี้

1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน  และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

2. จัดใหมีหนวยงานหรือคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน โดยใหมีหนาที่พัฒนา  บริหารและติดตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานและนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ 
ทักษะ  และความชํานาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสูแนวปฏิบัติที่ดี

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน  ผูมีสวนไดสวนเสียและนักศึกษา  ไดมี
สวนรวมและมีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน

5. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพรอมรับการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแตงตั้ง  และรายงาน
ผลการประเมินตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป

6. เผยแพร  ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอสาธารณชน  และสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก  โดยมีกิจกรรม
รวมกัน  เพื่อสรางความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.2  ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจดําเนินการโดยใชการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ   ปการศึกษา 2554  ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและใหความสําคัญ  โดยการจัดทําเปาหมาย  
มาตรฐานองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2554  (1 
มิถุนายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555)  นําเสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554  เพื่อ
พิจารณา  

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน  ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ประจําปการศึกษา 2554  (1 มิถุนายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555) กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้  นําเสนอที่ประชุมเงินทุนคณะ  เพื่อรวมพิจารณา  แนะนํา  และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
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คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันจันทรที่ 12 กันยายน 2554  (สกอ.9.1-2.2 รายงานการประชุม
คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันจันทรที่ 12 กันยายน 2554)

3. การมีสวนรวมจากภาคีภายในไดดําเนินการโดยมอบหมายกลุมงานตางๆ  ตามผังการ
แบงสวนงานคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนที่กําหนด  และใหนําเสนอผูบริหาร  (คณบดีและ
รองคณบดี)  และที่ประชุมคณะ  ตามลําดับ  เพื่อรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ

4. การมีสวนรวมจากภาคีภายนอกไดดําเนินการโดยประสานงานกับกองแผนงาน  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา   และดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกรอกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report - 
SAR)  ตามระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  -  CHE Q A ONLINE SYSTEM   
รวมถึงการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดนําระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  -  QAIS  
มาใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการกําหนดตัวบ งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ ของคณะ

คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดียวกับสถาบันฯ  คือ  “ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา  มีความรูคูคุณธรรม” โดยพัฒนาเปนตัวบงชี้และกําหนดเกณฑการประเมินและ
ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลวในการประชุม  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระ
ที่ 5.4 (สกอ.9.1-3.1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4 เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้ จุดเนน จุดเดน 
สถาบัน-บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)  โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามอัตลักษณดังกลาว สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556  ของสถาบัน และผานความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันแลว ในการประชุมครั้งที่  2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  (สกอ.
9.1-3.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่  2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่  
28  กุมภาพันธ 2554  วาระที่  5.3  เรื่อง  รางแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556  สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร)

โดยมียุทธศาสตร / กลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน  ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง 
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได

กลยุทธที่ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent 
Student) เขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)  
กลยุทธที่  5.1    ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม

ใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอนเอกลักษณืสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการ
พัฒนา

กลยุทธที่  5.4    สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย
เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย

กลยุทธที่  5.6    ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคู
คุณธรรมและสอดคลองกับความตองการของสังคม
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ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่  7.4    เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนอง

ความตองการของสังคม
กลยุทธที่  7.7    ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหา

เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการดําเนินงานด านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ วน
ประกอบด วย  

4.1 การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  โดยในการดําเนินงานโครงการ / 
กิจกรรมตางๆ ไดมีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ  โดยมีการวางแผน (P-Plan)  การดําเนินงาน  (D-Do)  
การตรวจสอบ (C-Check)  และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (A-Action)  โดยมีการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการในปถัดไป  เชน  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป 
งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ,  กิจกรรม/โครงการ  เพื่อพัฒนาประสบการณ ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก นักศึกษา,  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ,  โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา  แผนบริหารความเสี่ยง,  แผนปฏิบัติงาน  ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ในการดําเนินงานดานประเมินคุณภาพไดมีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 
โดยคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามนโยบายของสถาบันฯ  ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งสถาบันฯ  
ไดมีการดําเนินงานในเรื่องนี้มาตั้งแตปการศึกษา 2547  และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

4.2 การจัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอต อสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา  โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ- 
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  กลาวคือ  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report - SAR)  (สกอ.9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report - SAR)  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2547-2553)  ผานที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  และเสนอ
ตอสถาบันเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน  และจัดสงให  สกอ. ภายใน 120 วัน  นับจากสิ้นปการศึกษา  หลังจากนั้นไดทําการกรอกขอมูล
รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report - SAR)  ในระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  CHE Q A ONLINE SYSTEM   โดยผานทาง  www.mua.go.th  

4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะในปถัดไป  
ทั้งนี้ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2553 ไปใชในการดําเนินงาน  ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR)  ปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  บทที่  1  ขอ  1.9  ตารางแสดงผลการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา  
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 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน   
และส งผลให มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ ทุกตัวบ งชี้

5.1 ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2553 ไปใชในการดําเนินงาน  ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR)  ปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  บทที่  1  ขอ  1.9  
ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา

5.2  นอกจากนี้  ยังไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
ในแตละกลุมงาน  สงผลให มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ ทุกตัวบ งชี้  ไดแก

- ผูบริหาร  (คณบดี รองคณบดีทั้ง 3 ฝาย)  นําผลการประเมินไปปรับปรุงการกําหนด
กลยุทธ  กําหนดนโยบายการบริหารงาน  จัดทําแผนปฏิบัติงาน  ประจําปถัดไป  

- อาจารย   นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอน  กําหนด
กิจกรรมการสอน  ปรับปรุงเอกสารการสอน  ตํารา Text  ตลอดจนการทําวิจัย

- กลุมงานการศึกษา  นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในแผน 
การสอนภาคการศึกษาถัดไป  จัดทําแบบประเมินการใหคะแนนในการสอบปากเปลา  (สกอ.9.1-5.1 หลักฐาน
การพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาโดยใชระบบคุณภาพวงจร PDCA  (สกอ.9.1-5.2 หลักฐานแฟมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา – 
อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  รวมถึงการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  และสรุปผลการประเมิน  ปการศึกษา 2554  (สกอ 9.1-5.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  และสรุปผลการประเมิน  ปการศึกษา 2554)

- กลุมงานการเงินและพัสดุ  มีการจัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงิน  
(สกอ.9.1-5.4 แผนกลยุทธทางการเงิน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)

- กลุมงานบริหารและธุรการ มีการจัดทําแบบสอบถาม เร่ือง  “ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค”  และสรุปผลการประเมิน  ปงบประมาณ 2554  (สกอ.9.1-5.5 แบบสอบถาม  
เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค” และสรุปผลการประเมิน  ปงบประมาณ 2554)

- ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ/ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  นําผลที่ไดจากการวิเคราะห
แบบประเมินผลโครงการ  ในแตละโครงการมาปรับปรุงการใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการ
วิชาการอยางตอเนื่อง  ไดแก  ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร  เปลี่ยนวิทยากร  การปรับเอกสารประกอบการอบรม 
การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร  หรือชําระเงินสด  เปนการ
นําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม  ณ  วันที่เริ่ม
มีการอบรม  จัดทํา  web board  ใน  website  เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตางๆ  และสามารถ
โตตอบ  ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง  real time  

 เกณฑมาตรฐาน 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให ข อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ    

6.1 ระดับสถาบัน   มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่  7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ   โดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  (ISEC)  เปนผูดําเนินงาน  เชน  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System : MIS) ระบบลงทะเบียน on line  ระบบประเมินผลการ
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เรียนการสอน  on line  ระบบจองใชทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส  (e-Reservation System)  นอกจากนี้  
ยังมีระบบสารสนเทศอื่นๆ  ซึ่งสามารถใชในการสนับสนุนการทํางานประกันคุณภาพ  ไดแก  ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  (QAIS : Quality Assurance Information System)  ระบบ
การติดตอสื่อสารภายใน  (Internal Communication System : ICS)

6.2 ระดับคณะ   ไดนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  (QAIS : 
Quality Assurance Information System)  มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  รวมถึงการนําระบบสารสนเทศตามขอ  6.1  ใชสนับสนุนการทํางานดวย  (สกอ.9.1-6.1
http://qa.nida.ac.th)

 เกณฑมาตรฐาน  7.  มีส วนร วมของผู มีส วนได ส วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู ใช บัณฑิต และผู ใช บริการตามพันธกิจของคณะ

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะไดสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพ ดังนี้

7.1 นักศึกษา :  มีบทบาทและมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ/ตอบแบบสอบถามในการดําเนินงาน
ตางๆ  ดังนี้

1) บทบาทของนักศึกษากับการเรียนการสอนและการวิจัย

• ใหความรวมมือในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยอยางตรงไปตรงมา 
• รวมมือกับอาจารยหรือเจาหนาที่ของหลักสูตร/คณะฯ  และมหาวิทยาลัยในการ

ดําเนินกิจกรรมการสอนหรือ  การวิจัย  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง
• รวมถึงการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํากิจกรรมหรือชีวิตประจําวัน 

2) บทบาทของนักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญา

ทองถิ่น  ผานกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย  เชน การรวมจัดนิทรรศการ  การบรรยาย  เสวนา  สัมมนากลุมยอย  
หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมตางๆ  รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ที่หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย
กําหนด  เชน  พิธีไหวครู  - กิจกรรมลอยกระทง - กิจกรรมสงกรานต - กิจกรรมงานปใหม ฯลฯ - จัดใหมีพิธีผูก
ขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ  - การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย  -
จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต  เปนตน

3) บทบาทของนักศึกษากับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
• สรางองคกรนักศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมีการ

วางแผน  (P) การดําเนินการ (D) การตรวจสอบ  (C) และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนา  (A) เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค

• เขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งที่หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษา
ตลอดจนชมรมตางๆ จัดขึ้น

• มีสวนในการประเมินบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหอยางจริงใจตรงตามความเปนจริง
4) บทบาทของนักศึกษาในการชวยพัฒนาหลักสูตร ผานการประกันคุณภาพการศึกษา

• การนํา PDCA มาใชในการทํากิจกรรมนักศึกษา
• ประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย
• ใหขอมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ
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7.2 ผูใชบัณฑิต  :  รวมใหขอมูลปอนกลับในดานการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และการ
บริการวิชาการ  โดยเขารวมกิจกรรมที่คณะฯ  ดําเนินการ  เชน  จัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทน
กลุมธุรกิจ  กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่
มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  เชน  หัวขอ “MBA  ที่โลกธุรกิจตองการ”  หัวขอ “MBA  
เสนทางสูความสําเร็จ”  โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจมารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น  
หลังจากนั้นไดนําขอมูลที่ไดจากการเสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและ
เชิงคุณภาพ    เพื่อใหไดมาซึ่งความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่
ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

7.3 ผู ใช บริการตามพันธกิจของคณะ  :  คณะรับฟงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนตางๆ ผาน
ทั้งทางตรงดวยตนเอง  และทางออมโดยผานทาง webboard จดหมายรองเรียน/ติ/ชม/ใหขอเสนอแนะ 

 เกณฑมาตรฐาน 8.  มีเครือข ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ด านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางคณะและมีกิจกรรมร วมกัน

คณะมีระบบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะเครือขาย  โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  มีการสงเสริมสนับสนุนและทํางานในลักษณะ
เครือขายเก่ียวกับการประกันคุณภาพรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  สําหรับการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก  คณะมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

8.1 ปจจุบันคณะมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูดานการประกันคุณภาพในระดับสากล 
(AACSB) รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหง  เชน  University of Arkansas,  Colorado State 
University,  National Tainan University  เปนตน

8.2 คณะมีการดําเนินงานการขอรับรองมาตรฐานจาก  AACSB International  (The Association 
of Advance Collegiate Schools of Business)  โดยขณะนี้ไดจัดทํา SER (The Self-Evaluation Report)  
เรียบรอยแลว  และอยูระหวางการเตรียมรับ  Peer-reviewed team  ระหวางวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555  

8.3 การดําเนินงาน  AACSB  คณะไดความชวยเหลือจาก Dean Ajay Menon, Colorado 
State University ซึ่งเปนที่ปรึกษา (Mentor) ใหกับคณะในการประกันคุณภาพ AACSB ไดเดินทางมาเยือนคณะ  
จํานวน 4 ครั้ง มีการใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนความรูของการประกันคุณภาพระดับสากล (AACSB) ใหกับคณะ
เปนเวลากวา  4  ป ในขณะเดียวกัน คณบดี  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝายบริหารไดเคย
เดินทางไปดูงานประกันคุณภาพของ Colorado State University และมีการแบงปนความรูทางประกัน
คุณภาพการศึกษาดวยกันเสมอ  

8.4 คณะมีการแลกเปลี่ยนความรูกับ Dr.Frank Bostyn, Chair of the Peer-reviewed team 
of AACSB for NIDA Business School  ซึ่งเปนอดีตคณบดีของ  University of Antwerp, Belgium
ตลอดมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2555 เพื่อเขาตรวจประกันคุณภาพ AACSB ของคณะ ระหวางวันที่ 28-31 
ตุลาคม 2555 นี้

8.5 Prof.Charles Leflar, University of Arkansas ไดแบงปนการประเมินคุณภาพรายวิชา 
AOL (Assurance of Learning) on the course level สําหรับ AACSB เปนตัวบงชี้ตัวหนึ่งซึ่งเนนการประเมินผล
การเรียนรูโดยตรงจากการเรียนรูของนักศึกษา  ในมาตรฐาน  มคอ.5  และ  มคอ.7  คณะยังไดสงเสริมใหคณาจารย
ภายในคณะไดมีโอกาสเขารวมการอบรม  AOL ของ AACSB  ในเอเชียแปซิฟกทุกทาน  
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8.6 คณบดีไดรับเชิญใหเปนองคปาฐกในการสัมมนาการประกันคุณภาพ  ในหัวขอ “Quality 
Assurance in Asia Pacific”  AACSB’s Asia Pacific Annual Conference. 23-25 May 2012. Tsinghua 
University School of  Economics and Management.  Beijing, China.  

8.7 คณบดีไดรับเชิญใหเปนกรรมการตรวจประกันคุณภาพ (peer-reviewed team members)  
จากหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาของยุโรป  European Quality Improvement System (EQUIS)  
ในการตรวจประกันคุณภาพของ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันที่ 27-29 
มีนาคม 2555 มีการแลกเปลี่ยนความรูการประกันคุณภาพกับคณบดีของ  FGV - Fundaç ã o Getulio 
Vargas, EAESP - Escola de Administraç ã o de Empresas de Sã o Paulo  ประเทศบราซิล  และ  
University of New South Wales  ประเทศออสเตรเลีย  และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร

 เกณฑมาตรฐาน  9  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน วย
งานพัฒนาขึ้นและเผยแพรให หน วยงานอื่นสามารถนําไปใช ประโยชน

ในปงบประมาณ 2554  คณะไดจัดทําเปนแนวปฏิบัติที ่ด ี  เรื ่อง  “การประกันคุณภาพ
ภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” และเผยแพรในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
2554  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ภายใตชื่อมหกรรม “Knowledge Forum and The Best 
Practice 54”  เปนการนําเสนอ  ทั้งในรูปแบบของมัลติมีเดีย  และการตอบขอสักถามของคณะกรรมการ  
รวมทั้งการจัดซุมนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  
ในรอบปที่ผานมา  นอกจากนี้  ยังไดมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีดังกลาวผานเว็บไซตการจัดการความรูของสถาบัน 
www.km.nida.ac.th ( ส ก อ . 9.1-9.1 www. km.nida.ac.th)  แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ด ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
www.nidabusinessschool.com  (สกอ.9.1-9.2 www.nidabusinessschool.com)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 8  ขอ 9  ขอ
ผลการดําเนินงาน 8  ขอ 8  ขอ 9  ขอ 9  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สกอ.9.1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  
ปการศึกษา 2553-2554

สกอ.9.1-1.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
สกอ.9.1-1.3 แผนปฏิบัติงาน ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปการศึกษา 2554  (1 มิถุนายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555) 
สกอ.9.1-1.4 เปาหมาย  มาตรฐานองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555) 
เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554

สกอ.9.1-1.5 คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2554  
กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สกอ.9.1-2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554

สกอ.9.1-2.2 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันจันทรที่ 12 กันยายน 2555
สกอ.9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR)  คณะบริหารธุรกิจ

ปการศึกษา 2547-2553
สกอ.9.1-5.1 หลักฐานการพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

– อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.9.1-5.2 หลักฐานแฟมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ 9.1-5.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

และสรุปผลการประเมิน  ปการศึกษา 2554
สกอ.9.1-5.4 แผนกลยุทธทางการเงิน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.9.1-5.5 แบบสอบถาม  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค” 

และสรุปผลการประเมิน  ปงบประมาณ 2554
สกอ.9.1-6.1 http://qa.nida.ac.th
สกอ.9.1-8.1 ขอบังคับสโมสรนักศึกษา  - อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.9.1-8.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา 

- อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.9.1-8.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมประเมินผลโครงการและภาพถายโครงการสรางเครือขาย

ระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย - อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.9.1-8.4  โครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการและ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ) - อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.9.1-8.5 เอกสารการลงนามขอตกลงความรวมมือ MOU ในดานการจัดกิจกรรมรวมกัน

ระหวาง 8 สถาบันการศึกษา  - อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.9.1-9.1 www.km.nida.ac.th 
สกอ.9.1-9.2 www.nidabusinessschool.com
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องคประกอบที่ 10
อัติลักษณคณะบริหารธุรกิจ

ตัวบงชี้  :  จํานวน  2  ตัวบงชี้
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  ตัวบงชี้ 10.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม

ชนิดของตัวบงชี้ 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       

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้อัตลักษณ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน  1. มีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องตนตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึ่งประสงคของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ  ดังนี้

1. การรับสมัคร  สถาบันฯ  มีกองบริการการศึกษาทําหนาที่รับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในทุกคณะ/สํานัก/ศูนยฯ  โดยประสานกับคณะ/สํานัก/ศูนยฯ  ในการ
กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับสมัครและนํามาจัดทําเปน  “คูมือการศึกษาตอใน NIDA”  
และเผยแพรใหผูสนใจทราบ  (สกอ.10.1-1.1  คูมือการศึกษาตอใน NIDA – อางอิงหลักฐานจาก 
http://edserv.nida.ac.th/th/)  นอกจากนี้  สถาบันฯ  ยังมีการใชระบบฐานขอมูลในการรับสมัคร  ซึ่งดําเนินการ
โดยกองบริการการศึกษา  สพบ. มีการแสดงผล up-date  ซึ่งรองรับการทํางานกับสวนอื่นๆ  เชน  ฝายการเงิน 
การรวบรวมคะแนน  รวมถึงการประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ในสวนของคณะบริหารธุรกิจ  มีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ  
แบงเปนภาคพิเศษ  และภาคปกติ  ประกอบดวย  วุฒิการศึกษา  คะแนนเฉลี่ยสะสม  ประสบการณการทํางาน  
อายุ  เปนตน  ระบุวิธีการคัดเลือกเขาศึกษา  การประกาศผล  จัดทําเปนเอกสาร/แผนพับแยกตามหลักสูตร/
โครงการ  เผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ  และเว็บไซต  (สกอ.10.1-1.2 เอกสารประชาสัมพันธโครงการตางๆ / 
www.nidabusinessschool.com)  

2. การคัดเลือกเขาศึกษา  คณะบริหารธุรกิจกําหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาตามหลักสูตร/
โครงการ  ดวยการสอบขอเขียน  และ/หรือ การสอบสัมภาษณ     โดยมีระบบและกลไกการดําเนินงานดังนี้

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ  ทําหนาที่ออกและตรวจขอสอบให
ครอบคลุมประเด็นและเนื้อหาเปนไปตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงคทั้งของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ  

2.2 คณะกรรมการคุมสอบ  เพื่อใหการสอบคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส  สุจริต  และเปนธรรม
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2.3 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ  เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ผานการสอบขอเขียนมาแลว  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ กิริยา มารยาท ปฏิภาณ ไหวพริบ การมีความคิดสรางสรรค  ความเหมาะสม  ฯลฯ  
โดยเปนไปตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงคทั้งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและ
คณะบริหารธุรกิจ  

3. การประกาศผลสอบ
4. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ
เปนผูนําทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  และการ
นําเสนอผลงาน

คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู  มีคุณลักษณะ
ความเปนนักวิชาการ  การเปนผูนําทางความคิดและการเปลี่ยนแปลง  สามารถแสดงความคิดเห็น  แสดง
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  และการนําเสนอผลงาน  ดังนี้

1. สถาบันมีนโยบายในการสนับสนุน/สงเสริมนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ  และมีทุน
สนับสนุนการวิจัย โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ    

(1) ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ทุนละไม เกิน 30,000 บาท   
(2)  ทุนสนับสนุนการทําาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน 50,000 บาท
รวมทั้ง  สถาบันไดจัดใหมีเวทีประกวดผลงานจากวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน การประกวดวิทยานิพนธ และ NIDA Open House ในวันที่ 7 กันยายน 
2555

นอกจากนี้  คณะบริหารธุรกิจยังไดสนับสนุนสงเสริมใหใหนักศึกษาเขารวม และ/หรือ
นําเสนอผลงานในการประชุม/สัมมนาวิชาการ ที่สถาบันฯ และ/หรือหนวยงานภายนอกจัด  โดยอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ

2.  การเชิญผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ มาถายทอดประสบการณวิชาการและใหความรูวิชาชีพ
กับนักศึกษาในหัวขอตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู มีคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ  อีกทั้งยังเปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกการเปนผูนําทางความคิด  สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษ  กิจกรรมเหลานี้ คณะ ฯ ไดดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  (สกอ.10.1-2.1  
แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  ดังนี้

(1) วันที่ 13-16 ธันวาคม 2554  กิจกรรมการสงเสริมสรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ  ในหัวขอ  
-  MBA ประตูสูความเปนผูนํา /  -  Self Expression and Business Etiquette  /  -  Business Presentation  /  
-  Break the Ice

(2) วันที่ 9 มกราคม 2555  โครงการอบรม Career Development Center (ภาคปกติ)  
หัวขอ “Business Presentation”

(3) วันที่ 17 มกราคม 2555  โครงการอบรม Career Development Center (ภาคปกติ)  
หัวขอ “Personal Development”

(4) วันที่ 28 มกราคม 2555  โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางานสําหรับโครงการ Y-MBA  
รุนที่ 27-28
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(5) วันที่ 30 มกราคม 2555  โครงการอบรม Career Development Center (ภาคปกติ)  
หัวขอ “Team Building”

(6) วันที่ 17 มีนาคม 2555  โครงการเตรียมความพรอมของผูบริหารเพื่อเขาสู AEC
(7) วันที่ 18 มีนาคม 2555  โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  “The Importance of 

Business Analytics for Management Today” 
(8) วันที่ 30 มีนาคม 2555  โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา Flex-MBA รุนที่ 18  เรื่อง  

“MBA กับโลกยุคดิจิตอล”
(9) วันที่ 5 เมษายน 2555  โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ประจําป 2555 

“นวัตกรรมทางรอดของธุรกิจไทย”
(10) วันที่ 23 เมษายน 2555  โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา

(ภาคปกติ)  ในหัวขอ  -  MBA ในความคาดหวังขององคกร / -  ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพ
การเงิน  / -  ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการตลาด  / -  ปจจัยความสําเร็จของการเปน
ผูประกอบการ  

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะความเปนนักวิชาการ 
ความเปนผูนําทางความคิด ที่ม ี “ความรู คูคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม”

3.1 ระดับสถาบัน  โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา  และดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมตลอดป  อาทิ

1)  โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา
2)  โครงการนิดารวมใจบริจาคโลหิต  (ชมรมพุทธศาสตร)  จํานวน 4 ครั้ง
3)  โครงการเสวนาวันอาสาฬหบูชา  เรื่อง  “ธรรมะ วินัยนักศึกษา กับพุทธศาสนาและ

ทิศทางสังคมไทยในทศวรรษหนา
4) โครงการพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
5) กิจกรรมแบงปนความรัก ณ บานพักผูสูงอายุ บางแค  (ชมรมนักศึกษานานาชาติ)

เปนตน
3.2  ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดนําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการดานเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมระดับสถาบันมาผนวกกับกิจกรรม/โครงการระดับคณะ  และจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมระดับคณะ  (สกอ.10.1-3.1 แผนการจัดกิจกรรมดาน
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ)  และ
ประชาสัมพันธใหแกนักศึกษาที่สนใจ  และใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการระดับ
สถาบันดังกลาว  นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจยังไดจัดทํา  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขา
สอบ  เพื่อใชเปนมาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ  และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือ
ปฏิบัติกอนการเขาสอบทุกครั้ง  และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ดวย  (สกอ.10.1-3.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)  และในปการศึกษา 2554  
มีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไดรับเกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือ
สังคมในชวงประสบอุทกภัย  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ใหไว  ณ  วันที่ 13 มกราคม 2555  
จํานวน 13 คน  ดังนี้
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1. นางสาวสุภาภรณ พฤกษเศรษฐ
2. นายศิต  ทองสีนาค
3. นางสาวอภิณพร  ทองดี
4. นางสาวศศิธร  เตยวัฒนะชัย
5. นางสาวณิฐิฎา ศรีใหม
6. นางสาวสุดารัตน ภูอราม
7. นายชัชชัย ถนอมเพ็ชรสงา
8. นายสุขุมา ชยานนท
9. นายกัญจน ทรัพยะประภา
10. นางสาวสุรีรัตน สืบปนใจ
11. นางสาวปณัสสา เชี่ยววานิช
12. นายธนาภัทร เผือกขํา
13. นางสาวอมราภรณ เพ็งศรี

(สกอ.10.1-3.3 เกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม
ในชวงประสบอุทกภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินความพึงพอใจดานความรูทางวิชาการ และดานคุณธรรม
จริยธรรมตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนการสํารวจจาก
หนวยงานภายนอกสถาบัน (สํานักงานสถิติแหงชาติ) และผลการประเมินความพึงพอใจแตละดานตอง
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ในปการศึกษา 2553  กลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน  ซึ่งจัด
กลุมการวิเคราะหเพียงดานเดียว  คือ ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง  และมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
เสียสละเพื่อสวนรวม  โดยคณะบริหารธุรกิจมีผลการวิเคราะหเฉลี่ย 4.34  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรที่ศึกษา  การวิจัยเชิงสํารวจไดครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทํา ประจําปการศึกษา 2553  ในระดับปริญญาโทภาคปกติ ภาคพิเศษ  นานาชาติ และระดับปริญญา
เอกจํานวนทั้งหมด 2,396 คน

กลุมตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดดําเนินการระหวางวันที่ 15 มิถุนายน - 15 
กันยายน 2554 โดยสงจดหมายไปยังผูใชบัณฑิต  จํานวน 996 คน  ไดคืนกลับมาทั้งสิ้น 847 คน  คิดเปนรอยละ
85.04 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการจัดเก็บ
ขอมูล  คือ

1) การสัมภาษณโดยตรง (Direct Interview)  ไดติดตอผูใชบัณฑิต  หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยสอบถามทางโทรศัพท  ตามขอคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้ง
สัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจครอบครัวดวย

2) การสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไดสงแบบสอบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน ตามรายชื่อทาง E-Mail address  ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษา

3) การสอบถามทางไปรษณีย (Mailed Questionnaires)  ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใช
บัณฑิต หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตามรายชื่อ  ที่อยู  ที่ทํางาน และเบอร
โทรศัพท  ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ
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ผลการศึกษา  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ตามอัตลักษณของสถาบัน  จําแนกตามคณะ  ระดับปริญญา

คณะ
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย

บริหารธุรกิจ 183 4.35 1 3.60 184 4.34

รายละเอียดตามรายงานการสํารวจ  “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผู สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน”  สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร  ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2553 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (สกอ.10.1-4.1 รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของ
สถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา 
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

สําหรับปการศึกษา 2554   กองแผนงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีการนําผลการประเมิน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่ไดจากขอ 4    
ไปปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเปนบัณฑิตที่มี
ภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม

5.1 คณะฯ  นําผลการประเมินไปปรับปรุง  โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา   มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดังกลาว (สกอ.10.1-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2554)

ผลประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน 
สกอ.10.1-1.1 ตัวอยางประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาเขา

ศึกษาตอในหลักสูตร/โครงการ/ศูนย
สกอ.10.1-1.2  คูมือการศึกษาตอใน NIDA – อางอิงหลักฐานจาก 

http://edserv.nida.ac.th/th/)
สกอ.10.1-1.3 เอกสารประชาสัมพันธโครงการตางๆ / www.nidabusinessschool.com
สกอ.10.1-1.4  ตัวอยางแฟมดําเนินงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ คณะบริหารธุรกิจ 

– อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.10.1-2.1  แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.10.1-3.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.10.1-3.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ

  สกอ.10.1-3.3     เกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี  การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม
ในชวงประสบอุทกภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกอ.10.1-4.1 รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของ
สถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําปการศึกษา  2553  
โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สกอ.10.1-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2554
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  ตัวบงชี้ 10.2 ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต

ชนิดของตัวบงชี้ 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       

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้จุดเนน จุดเดน  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษาและภูมิทัศนของสถาบัน เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และสงเสริมคุณภาพชีวิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดจุดเนนจุดเดน คือ  “ระบบและกลไกในการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต”  โดยพัฒนาเปนตัวบงชี้
และกําหนดเกณฑการประเมินและผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว  ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2554  
(พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4  (สกอ.10.2-1.1  รายงานการประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4  เรื่อง 
การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้ จุดเนน จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร – อางอิง
หลักฐานระดับสถาบัน)  โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนน
ดังกลาว  สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป  พ.ศ. 2553-2556  ของสถาบัน  และผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
แลว  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  (สกอ.10.2-1.2 
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่  28  
กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  เรื่อง  รางแผนกลยุทธ 4 ป  พ.ศ. 2553-2556  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร – อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  โดยมียุทธศาสตร/กลยุทธที่สอดคลองกับจุดเนนจุดเดนของ
สถาบัน  ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารงานตางๆ  ของสถาบันใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ

กลยุทธที่ 3.2  พัฒนาสถาบันใหเปนองคการแหงความเปนเลิศดวยการพัฒนาระบบงานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ

กลยุทธที่  3.7  พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดูแลรักษา
และพัฒนาสิ่งแวดลอมของสถาบัน

คณะบริหารธุรกิจมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรของคณะมีสวนรวมในการดูแลรักษาและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมของคณะ  ดังนี้

2.1 กิจกรรม 5 ส  โดยจัดตั้งคณะทํางานดําเนินกิจกรรม 5 ส  (สกอ.10.2-2.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานดําเนินกิจกรรม 5 ส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555)  

2.2 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยจัดตั้งคณะทํางานดําเนินกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน  (สกอ.10.2-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555)  

ซึ่งคณะทํางานทั้ง 2 ชุด  ดังกลาว  มีหนาที่ในการกําหนดเปาหมาย  แผน  หลักเกณฑ  วิธี
ปฏิบัติ  การสงเสริมและประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ในการดําเนินกิจกรรม  ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู และใชประโยชนในดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาและภูมิทัศนของสถาบันรวมกับองคกรภายนอก

คณะบริหารธุรกิจไดมีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีการจัดวางเฟอรนิเจอร  โตะ  เกาอี ้  โซฟา  โตะทํางาน  แบงหองทํางานเปน
สัดสวนไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม  สรางบรรยากาศบริเวณ  ชั้น 9-10 เปน  NIDA BUSINESS 
SCHOOL   ที่มีชีวิตชีวา  นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The living 
Business School  อีกทั้งคณะบริหารธุรกิจยังมีหองประชุมคณะที่มีคุณภาพสูง  สามารถรองรับระบบการ
ประชุมทางไกลผานจอภาพ  (Video Conference)  ได

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  รวมกับคณะบริหารธุรกิจ  ไดอํานวยความสะดวกในการ
ประชุมทางผานจอภาพ  (Video Conference)  ใหกับองคกรภายนอก  เชน  University of North Texas
(UNT)  ในวัน 16 สิงหาคม 2554  เวลา 08.00 – 09.00 น.  (สกอ.10.2-3.1 บันทึกขอความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหในการขอใชหองประชุมคณะฯ  และจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกสําหรับการประชุมทางไกล
ผานจอภาพ  (Video Conference)  ของ University of North Texas)  

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
ทางดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา  สภาพแวดลอมภายในสถาบัน  มีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา  3.51  จาก
คะแนนเต็ม 5.00

ในปการศึกษา 2554  กลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ได ทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  โดยคณะ
บริหารธุรกิจมีคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.70  (สกอ.10.2-4.1 สรุปผลการสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน – อางอิงหลักฐานกองแผนงาน สพบ.)  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
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ประเด็นความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย
1. การมีสวนรวมของนักศึกษาในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 3.53
2. การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 3.99
3. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 3.67
4. จัดใหมีพื้นที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3.42
5. บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ 3.89
6. บริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา
3.61

7. บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ (บริการดานการศึกษา  
ดานการพยาบาล ดานสถานที่/อุปกรณในการออกกําลังกาย)

3.53

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.70

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมิน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่ไดจากขอ 4  
ไปปรับปรุงระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาของสถาบันอยางตอเนื่อง  
เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก  ในดาน  Excellent facilities

คณะบริหารธุรกิจมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองตอความตองการของนักศึกษา  เชน  แผนการตกแตงปรับปรุงหองเรียน ชั้น 9  
อาคารบุญชนะ อัตถากร  (สกอ.10.2-5.1 แผนการตกแตงปรับปรุงหองเรียน ชั้น 9  อาคารบุญชนะ อัตถากร 
– อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ)  

ผลประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สกอ.10.2-1.1  รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  
เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4  เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ 
และตัวบงชี้ จุดเนน จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
– อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน

สกอ.10.2-1.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  
เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  เรื่อง  รางแผนกลยุทธ 4 ป  
พ.ศ. 2553-2556  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
– อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน

สกอ.10.2-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินกิจกรรม 5 ส  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สกอ.10.2-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สกอ.10.2-3.1 บันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการขอใชหองประชุมคณะฯ  

และจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกสําหรับการประชุมทางไกลผานจอภาพ  
(Video Conference)  ของ University of North Texas

สกอ.10.2-4.1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน 
– อางอิงหลักฐานกองแผนงาน สพบ.

สกอ.10.2-5.1 แผนการตกแตงปรับปรุงหองเรียน ชั้น 9  อาคารบุญชนะ อัตถากร 
– อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ
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2.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2554  (ตามกลุมตัวบงชี้ 3 กลุม ของ สมศ.)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.  ทุก หลักสูตร/โครงการ ที่ เปดสอนมีการกําหนดปรัชญา 
วัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ 
และสถาบันฯ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ 
และมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ
ไวในแผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
2.  คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตร
ที่ชัดเจนและเปนระบบ  เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและ
มาตรฐานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของตามที ่ สกอ. กําหนดทุกประการ  
หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
ทุกเรื่อง  และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
3.  คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง  
มีคุณวุฒิ  และตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
ที่  สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.
4.   เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู   อาทิ  เอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร  
เอกสารวิชาการ  เครื่องคอมพิวเตอร  หองเรียนพรอมอุปกรณการสอน
ที่ทันสมัย  สรางและพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา  
ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  -  The lively MBA  & The living
Business School -  มีหอง Lobby Lounge,  หอง  Internet  ฯลฯ
5.  หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูง  ระดับกลาง  และผูสําเร็จระดับปริญญาตรี  ทุกหลักสูตร/
โครงการมีความโดดเดน  และมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่
ชัดเจน  สามารถสนองตอบตอความตองการของผูเรียนได ทําให
หลักสูตร/โครงการไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป  โดยเห็นได
จากการที่มีผูสมัครเขาเรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก  ทํา
ใหคณะฯ  มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพมาเรียนได
6. มีวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมา
ใหมากที่สุด โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับ
องคกรภายนอก  เชน  การสรางธุรกิจผาน eBay  
7. มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและ
ตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/
สรางสรรค/พัฒนา องคความรูทางบริหารธุรกิจ  เชน  Harvard 
Business School  

1. คณะควรทบทวนการเปดหลักสูตร 
แผน ก. เพื่อใหคณะสามารถแสดง
คุณภาพทางวิชาการในการสรางและ
ไดรับรางวัลจากงานวิจัยวิทยานิพนธ  
และเพื่อใหมีผลงานเพิ่มขึ้นตามเกณฑ
คุณภาพ  
         เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริ หารศาสตร   จั ดอยู ในกลุ ม  ง .  
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  ทําใหคณะ
ตองทบทวนการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบ TQF และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2554
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

8.  คณะฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการบริหารหลักสูตรที่
เปนระบบ  กลาวคือ ทุกหลักสูตร/โครงการ จะมีผูอํานวยการ
หลักสูตรและเจาหนาที่ประจําหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการ
หลักสูตร/โครงการ อยางมีคุณภาพและประสิทธิผล เปนไปตาม
ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของสถาบันฯ  ตลอดจนทําหนาที่
ดูแล ประสานกับหนวยงานและผูที่ เกี่ยวของ อาทิ คณาจารย 
นักศึกษา กองบริการการศึกษา  ฯลฯ  การออกแบบการเรียนการ
สอนและจัดและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร  มีความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน        
9. มีการประเมินผลการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ที่เปนระบบทุกสิ้นภาคการศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.  แมวาคณะ ฯ จะมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดจํานวนมากและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. แตอาจารยประจํา
เหลานี้ที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  มีจํานวนนอย
เมื่อเทียบกับอาจารยประจําที่มี  ทําใหมีสัดสวนไมไดตามเกณฑ
มาตรฐานและไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คณะฯ กําหนด  
ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดสอนมีเฉพาะ แผน ข. 
ซึ่งไมมีการทําวิทยานิพนธ  ทําใหไมสามารถบรรลุถึงระดับ
ความสําเร็จตามตัวบงชี้และเกณฑการใหคะแนนดังกลาวได   
อยางไรก็ตาม ในการเปดสอน แผน (ข) ซึ่งมีวิชา Independent 
Study  คณะฯ  ไดเนนใหนักศึกษาทํา case study  

สวนในระดับปริญญาเอก คณ ฯ เพิ่งจะทําการปรับปรุง
หลักสูตรในระดับปริญญาเอ  Ph.D. in Business Administration
โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2555 และยังไมมีนักศึกษา
ลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ  ในระดับปริญญาเอก  สงผลใหการ
ประเมินคุณภาพในเรื่องนี้ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรคโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ  
ไดแก  1) คณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย  
(Intellectual Contribution)  2) คณะกรรมการเงินทุน
คณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยประจําปงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณเงินรายได
และงบประมาณเงินทุนคณะ สอดคลองกับประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
สนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2550   
2.  คณะฯ  ใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมาก
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย  ตีพิมพ
เผยแพรผลงานทั้งในและตางประเทศ
3.  อาจารยของคณะฯ  มีคุณวุฒิสูง  มีความสามารถและ
ศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
4.  ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการยอมรับจากองคกร   
ทั้งภายในและภายนอก  ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
และเปนผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใชไดจริง
5.  มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  อาทิ  ความรวมมือ
ระหวางคณะฯ หรืออาจารยกับองคกรภายนอก เชน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม  คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ ฯลฯ

1.  กําหนดใหอาจารยเจาของผลงานนํา
บทคัดยอ  บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะหใหม  
ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจากการ
วิจัย  โดยในแบบฟอรมการขอรับทุนวิจัย
ของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยให
มีการวิเคราะห  สังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค และทําการเผยแพรผาน
ทาง  website : www.nida.ac.th/mba
เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได   
2.  กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมี
การวิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะบริหารธุรกิจมีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 
2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจ ที่แตกตางกัน  ไดแก  
     1)  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ 
     2)  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  
2.  กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐตลอดจนลังคมภาคธุรกิจ  มีจํานวนมากและมีความ
หลากหลาย เชน  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  
โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  โครงการ 
MINI-MBA โครงการ NIDA-Wharton  ฯลฯ  
3.  สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางการใหบริการ
วิชาการจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและตาง
ประเทศ  อาทิ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม,  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย,  Harvard School of Business, The Wharton 
School of Business-University of Pennsylvania  ฯลฯ  เปนการ
สรางและขยายโอกาสใหกับคณะฯ ไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงาน/
องคกรตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  
ตลอดจนมุงสรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพันธมิตรรวม
(Strategic Alliances) อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในลักษณะ win-
win partnerships  เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงามรวมกัน และ
สรางชื่อเสียงใหแกคณะบริหารธุรกิจออกไปสูสาธารณชน
4.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินงานโครงการและนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุง
การใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยาง
ตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การ
ปรับเอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงิน
จากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือ ชําระเงิน
สด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม,  
จัดทํา web board ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความ
คิดเห็นตางๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง 
real time   

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.  มีกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  ตลอดจนมีการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน  โดยกําหนดให
นักศึกษาทํา Case Study และ Business Plan  โดยมีการกลาวถึง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกภาคการศึกษา และสอดแทรก
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา เชน จัดทําประกาศ
คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อสรางจิตสํานึก
ใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ
2.  มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียงและตอเนื่อง
3. ดําเนินการปรับปรุง และตกแตงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ
ตลอดจนบริเวณหองเรียน  ชั้น 8, 9  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  
เพื่อกอใหเกิดสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  มีความปลอดภัย  
สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรียนการสอนโดยการสรางองคกร
ใหเปน  NIDA  MBA  ที่มีชีวิตชีวา  เรียนอยางมีความสุข  -  The 
lively MBA  &  The living Business School  สรางบรรยากาศ
ที่สวยงามในการทํางาน  โดยมีการจัดทํา 5 ส  เพื่อความสะอาด
เรียบรอยในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข   

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผูบริหารระดับสูงของคณะ มีคุณวุฒิ ประสบการณหลากหลาย  
มีศักยภาพสูง  และมีวิสัยทัศนกวางไกล  ในการนํา  NIDA BUSINESS
SCHOOL  กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ  
สรางและพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา โดดเดน แตกตางจาก
สถาบันอื่น  พรอมกาวสูการเปน Business School ชั้นนําของ
เอเชีย
2.  มีการกําหนดจุดยืนในอนาคตและมีการกําหนดทิศทางชัดเจน
ในการเปน NIDA Business School สอดคลองกับทิศทางของ
สถาบัน ฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University    
สรางองคกรเปน  NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข  
-  The lively MBA & The living Business School   ออกแบบ
ตราสัญลักษณ  โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL เพื่อ
ความเปนสากล
3. คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพ
สูง มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่ สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประกอบดวย  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะฯ ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ  
2. นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ 
สกอ. มาใชในการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  และ
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต   
3. ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรวมมือในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ในระดับคณะ เชน นําผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงวิธีการสอนในแผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป ตลอด
จนถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหาร
จัดการอื่นๆ  
5. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  และรายงาน
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอสถาบันฯ ที่สามารถ
เปดเผยตอสาธารณชนไดและตรงตามเวลาที่กําหนด
6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก ระบบ QAIS  
และระบบ CHE QA  
7. บุคลากรในคณะฯ  มีความรูความเขาใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางาน
ตามหนาที่และความรับผิดชอบของตน  บุคลากรทุกคนจึงให
ความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ  เชน  การทํางานตามหนาที่ ใหสอดคลองกับ
องคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้คุณภาพ  การใหขอมูล/
หลักฐาน  การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ  

        ปจจุบันคณะบริหารธุรกิจกําลัง
อยูระหวางดําเนินงานการขอรับรอง
มาตรฐานจาก AACSB International 
(The Associa tion of Advance 
Collegiate Schools of Business)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ ่งขณะนี้ได
ดําเนินงานมาถึง  phase 4 คือการ
เตรียมรับการตรวจประเมิน และจัดทํา 
SER (The Self-Evaluation Report) 
ทั้งนี้ หากการขอรับรองมาตรฐานจาก 
AACSB เสร็จสิ้นเรียบรอยโดยสมบูรณ
ก็เปนการเสริมจุดแข็งในการประกัน
คุณภาพการศึ กษาและสนับสนุน
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
บริหารธุรกิจไดในระดับนานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

      วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)

มีแนวปฏิบัติที่ดีด านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน วยงานพัฒนาขึ้น  คือ  คณะบริหารธุรกิจได
จัดการจัดการความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ครั้ง  

ครั้งที่ 1  “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2553  ณ  โรงแรม  Rose 
Garden Riverside  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม    

ครั้งที่ 2   “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  

ณ  หอง 812  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  :  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  การรวบรวม
เอกสาร/ขอมูล ตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัด ตามที่ไดรับมอบหมายในการสัมมนา  ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 3  “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัต ิการ  เรื ่อง  ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา  2554”  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2554  เวลา 09.00 - 16.00  น.  
ณ  โรงแรมเดอะ  แกรนด  โฟรวิงส  คอนเวนชั่น  ถนนศรีนครินทร  กรุงเทพฯ  

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน  ตามองคประกอบคุณภาพ  ตัวบงชี้  และเกณฑการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   เปนการรองรับและเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป  จากผลการสัมมนาทั้ง 3 ครั้งนี้  ผูเขารวมสัมมนาไดนําความรูที่ไดจากการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  ทั้งจากการที่ทําการรวบรวมประเด็นความรูจากการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติและเผยแพรเปน
ลายลักษณอักษร  (explicit knowledge)   รวมทั้งจากความรู   ทักษะ  คําแนะนําของผู มีประสบการณ ตรง  
(tacit knowledge)  มาปรับใช ในการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.  คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดียวกับสถาบันฯ คือ “ระบบและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา  มีความรู
คูคุณธรรม”  โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนให
สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป  พ.ศ. 2553-2556  ของสถาบัน  และ
ใหทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน  กําหนดกิจกรรม/โครงการและ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณดังกลาว  นอกจากนี้
แลวคณะบริหารธุรกิจยังมี  “ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่มีภาวะผูนํา  มีความรูคูคุณธรรม” ตามอัตลักษณของ
สถาบัน  ปรากฏในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในหลักสูตร 
MBA  ของคณะ
2.  มีผลการดําเนินงานที่กอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ / 
หรือสรางคุณคาตอสังคม  โดยจะเห็นไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจ
ไดผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผูนํามีความรูคูคุณธรรมจํานวนกวา 6,000 คน   
ซึ่งบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบงานบริหาร
พัฒนาประเทศ ทําคุณประโยชนแกประเทศชาติและสรางคุณคาตอ
สังคม  ทําหนาที่นักบริหารระดับสูงในหนวยงานตางๆ ทั้งองคกร
ภาครัฐและเอกชน
3.  นักศึกษา/อาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ 
ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ โดยการไดรับรางวัลทั้งระดับชาติ / 
นานาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

จุดแข็ง
1.  มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบันประเด็น  “การสงเสริมบุคลากรภายในสถาบันใน
การพัฒนาดานความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานโดยโครงการ
พัฒนาระบบ บริหารความรูภายในองคการ” ทําใหบุคลากรในคณะฯ 
มีการตื่นตัวในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานใหมอยางตอเนื่อง  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  ทําใหคณะบริหารธุรกิจมี
งาน/กิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา และยกระดับการดําเนินงาน
2.  มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2   
ภายนอกสถาบัน จากการดําเนินงาน  “โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม  NEC – New Entrepreneurs Creation) 
ซึ่งผลการดําเนินงานโครงการกอใหเกิดผลกระทบทีเปนประโยชน  
สรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน / องคกรใหมีความเขมแข็ง  โดยชวย
ทําใหกิจการ ชุมชน สังคม เกิดผลดังนี้
-  เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล  (สงคืนแก
ประเทศในรูปของภาษีเงินไดตอปทุกป)
-  เกิดการลงทุนตั้งแต 1.0 ลานบาท ขึ้นไป (เปนการขยายงาน และ
วงจรเศรษฐกิจใหใหญและแข็งแกรงขึ้น)
-  เกิดการจางงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เปนการชวยเหลือชุมชนให
มีงานทํา และขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น)

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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2.4 ผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(สมศ.)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

วิธีการคํานวณ

รอยละของบัณฑิตที่
ไดงานทํา

= จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด

     
หมายเหตุ   ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวและผูที่
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 90 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดย
แจง สมศ. เพื่อพิจารณาตัวบงชี้เทียบเคียง โดยสถาบัน เสนอ “ตัวบงชี้ 1 บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (ตัวบงชี้เทียบเคียง)”  ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนที่  รอยละ 90  เทากับ 5 
คะแนน ทั้งนี้ สมศ. อยูระหวางการพิจารณา

ผลการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําปการศึกษา 2553  จากผูสําเร็จการศึกษาระหวาง
วันที่ 18 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554  โดยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาจะตองกรอกขอมูลการหางาน
ทําผานเว็บไซคกอน  จึงจะลงทะเบียนเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 31  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2554  สรุปผลการสํารวจคณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ  จํานวน 630 คน  ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 375 คน มีงานทํากอนเขาศึกษา(งานเดิม) จํานวน 223 คน ศึกษาตอ 
จํานวน 4 คน ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  ที ่ไดงานทําแลวมีเงินเดือนเฉลี ่ยเริ ่มตน 
22,647.- บาท  และเมื่อคํานวณตามเกณฑ สมศ.  ตัวบงชี้ที่ 1  รอยละ  92.71  คิดเปน 4.64 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5

ผลประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ 80 รอยละ .....
ผลการดําเนินงาน รอยละ 92.71 รอยละ 92.71 รอยละ ..... รอยละ .....
คะแนนอิงเกณฑ 4.64 คะแนน 4.64 คะแนน .... คะแนน .... คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.2-1 รายงานการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2553
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ตัวบงชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ

วิธีการคํานวณ  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต =          ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน

กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2553  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF) 5 ดาน  เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการผลิตและ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  เพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน  โดยคณะบริหารธุรกิจ   
มีผลการวิเคราะหเฉลี่ย 4.63  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ประชากรที่ศึกษา   การวิจัยเชิงสํารวจนี้ครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ประจําปการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาโทภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ และระดับปริญญาเอกจํานวน
ทั้งหมด 2,396 คน

กลุมตัวอยาง    การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดดําเนินการระหวางวันที่  15 มิถุนายน – 15 
กันยายน 2554 โดยสงจดหมายไปยังผูใชบัณฑิตจํานวน 996 คน ไดคืนกลับมาทั้งสิ้น 847 คน คิดเปนรอยละ
85.04 

การเก็บรวบรวมขอมูล    ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการจัดเก็บ
ขอมูล คือ

1) การสัมภาษณโดยตรง (Direct Interview) ไดติดตอผูใชบัณฑิต หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยสอบถามทางโทรศัพท ตามขอคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้งสัมภาษณ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/ ธุรกิจครอบครัวดวย

2) การสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไดสงแบบสอบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต หรือ
ผูบังคับบัญชาชั้นตน ตามรายชื่อทาง E-Mail address ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษา

3) การสอบถามทางไปรษณีย (Mailed Questionnaires) ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต หรือ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตามรายชื่อ ที่อยู ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท ที่ไดจาก
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ
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ผลการศึกษา  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 5 ดาน จําแนกตามคณะ และระดับปริญญา  เปนดังนี้

คณะ
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย

บริหารธุรกิจ 183 4.63 - - 184 4.63

รายละเอียดตาม  รายงานการสํารวจ  “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2553   โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร   (สมศ.2-1.1)

สําหรับปการศึกษา 2554   กลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  อยูในระหวางการดําเนินงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ ปการศึกษา
2552 2553 2554

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (จบชวง ต.ค.-พ.ค. 
กอนปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (จบชวง ต.ค.-พ.ค. 
กอนปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

- -

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)

- 183 -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- 4.63 -

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)

- - -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- - -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕)

- 4.63 -

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสอบถาม - -
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ตอบแบบสอบถาม - - -
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ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 4.63 คาเฉลี่ย 4.63
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.2-1.1    รายงานการสํารวจ  “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2553   โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  
กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เกณฑการประเมิน     
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยัที่ตีพิมพดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง        
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (proceeding)  ที่ไดรับการยอมรับในสาขา        
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (proceeding)  หรือมีการตีพิมพ   

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไดรับการยอมรับ
ในสาขา

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล  เชน  ISI  
หรือ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 597  คน  
มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด  641  ผลงาน  
ตามรายละเอียดดังนี้

-  คาน้ําหนัก  0.25 จํานวน     641 ผลงาน
-  คาน้ําหนัก  0.50 จํานวน       - ผลงาน
-  คาน้ําหนัก  0.75 จํานวน       - ผลงาน
-  คาน้ําหนัก  1.00 จํานวน       - ผลงาน
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วิธีการคํานวณ

1)  คาถวงน้ําหนักของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รอยละของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

   =  (0.25 * 641)   X 100
                                                        597

= 160.25  X  100
         597

=   26.84

2)  คะแนนอิงเกณฑ  กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
                   คะแนนที่ได   =      26.84 X 5      =  5

    25
                                             =  5  คะแนน จากคะแนนเต็ม  5

ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รายการ ปการศึกษา
2554

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
(ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

597
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2. ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รายการ ปการศึกษา

2554
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.25 641

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (สง คัดเลือกและตีพิมพฉบับ
สมบูรณ)  (คาน้ําหนัก 0.25)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
วารสารวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย  (คาน้ําหนัก 0.25)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
วารสารวิชาการ ในระดับคณะ (คาน้ําหนัก 0.25)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
สิ่งพิมพทางวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย  (คาน้ําหนัก 0.25)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
สิ่งพิมพทางวิชาการ ในระดับคณะ  (คาน้ําหนัก 0.25)

0

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.50 0
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)  (คาน้ําหนัก 0.50)

0

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.75 0
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) (คาน้ําหนัก 0.75)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 
0.75)

0

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 1.00 0
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ       
(คาน้ําหนัก 1.00)

0

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ ทั้งหมด 641
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  25

ผลการดําเนินงาน รอยละ  25 รอยละ  25
คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.3-1.1 www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

เกณฑการประเมิน
    

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาต ิ  ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3  หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4)  ในปลาสุด ใน subject category    ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1  หรือ 2  
(Q1 หรือ Q2)  ในปลาสุด ใน subject category    ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล  ISI  และ  Scopus  

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
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ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา  2554  คณะบริหารธุรกิจ  ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย -

ผลการดําเนินงาน - -
คะแนนอิงเกณฑ -  คะแนน -  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3  หรือ 4  (Q3 หรือ
Q4)  ในปลาสุด ใน subject category  ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1  หรือ 2  (Q1 หรือ
Q2)  ในปลาสุด ใน subject category  ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล  ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัยประจําที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน ตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
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ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2554   คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน  22 คน  มีผลงานวิจัย 
(คิดตามปงบประมาณ) ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด  38  
ชิ้น  ตามรายละเอียดดังนี้

-  คาน้ําหนัก  0.25 จํานวน 22  ชิ้น  คาถวงน้ําหนัก =    5.5    (0.25*22)    
-  คาน้ําหนัก  0.50 จํานวน 5   ชิ้น  คาถวงน้ําหนัก =    2.5    (0.50*5)    
-  คาน้ําหนัก  0.75 จํานวน 11  ชิ้น  คาถวงน้ําหนัก =    8.25   (0.75*11)    
-  คาน้ําหนัก  1.00 จํานวน 0    ชิ้น  คาถวงน้ําหนัก =    0    (1.00*0)    
รวมทั้งหมด              จํานวน 38  ชิ้น  คาถวงน้ําหนัก =16.25  (0+5.5+2.5+8.25+0)

วิธีการคํานวณ

1) คาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัย
ประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

   = ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร X 100

                 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
 
=   16.25  X 100 = 73.86

    22

2) คะแนนอิงเกณฑ    กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   รอยละ 10  = 5  คะแนน

คะแนนที่ได =       73.86 X 5 = 36.93
10

=       5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5

ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

รายการ ปการศึกษา 2554
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 22

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) -
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

196

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

รายการ ปการศึกษา 2554
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ -
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -

จํานวนรวมของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด(ทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

22

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22

2. ขอมูลผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ระดับคุณภาพงานวิจัย
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ.2554

ถวง น.น.

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI (คาน้ําหนัก 0.25)

22 5.50

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 22 5.50

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (สง คัดเลือก และตีพิมพฉบับสมบูรณ) 
(คาน้ําหนัก 0.25)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (สง คัดเลือก และตีพิมพฉบับสมบูรณ) 
(คาน้ําหนัก 0.25)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (คาน้ําหนัก 0.25)

22 5.5

- -กลุมวิทยฯ - 0
- -กลุมสังคมฯ 22 5.5
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ระดับคุณภาพงานวิจัย
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ.2554

ถวง น.น.

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.50)

5 2.5

- -กลุมวิทยฯ - 0
- -กลุมสังคมฯ 5 2.5

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.50)

5 2.5

- -กลุมวิทยฯ - 0
- -กลุมสังคมฯ 5 2.5

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน
ควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
(คาน้ําหนัก 0.75)

11 8.25

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 11 8.25

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75)

10 7.5

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 10 7.5

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 4 
(Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ (คาน้ําหนัก 0.75)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 
(Q3) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ  (คาน้ําหนัก 0.75)

1 0.75

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 1 0.75
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ระดับคุณภาพงานวิจัย
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ.2554

ถวง น.น.

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน
ควอไทลที่ 1หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus  
(คาน้ําหนัก 1.00)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 2 
(Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ  (คาน้ําหนัก 1.00)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 
(Q1) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ  (คาน้ําหนัก 1.00)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI (คาน้ําหนัก 1.00)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล Scopus (คาน้ําหนัก 1.00)

0 0

- -กลุมวิทยฯ - -
- -กลุมสังคมฯ 0 0

รวมผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ตีพิมพ/
เผยแพร

38 16.25

- -กลุมวิทยฯ -
- -กลุมสังคมฯ 38
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ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  10
ผลการดําเนินงาน รอยละ  16.25 รอยละ  16.25
คะแนนอิงเกณฑ (8.125) 5 คะแนน (8.125) 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.5-1.1 www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

วิธีการคํานวณ
รอยละงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
= ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554   คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน   22  คน  มีผลงานวิจัย 

(คิดตามป พ.ศ.)  ที่นําไปใชประโยชน  จํานวน  3  ผลงาน

วิธีการคํานวณ

1) รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

รอยละงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

  
=

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
X 100           จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

 
=   3  X 100 = 13.65

22

2) คะแนนอิงเกณฑ  กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
คะแนนที่ได =     13.65  X 5

    20
=   3.41 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ปการศึกษา 2554

  อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 22

  อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0

รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22

  นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 0

  นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0

รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 0

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22

2. ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

จํานวนผลงาน ป พ.ศ. 2554

จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
(ใหนับจากวันที่นําผลงานมาใชและเกิดผลชัดเจน)

3

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  20

ผลการดําเนินงาน รอยละ 13.65 รอยละ 13.65
คะแนนอิงเกณฑ 3.41 คะแนน 3.41 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.6-1.1 www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

เกณฑการประเมิน
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ  
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสอืที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 22 คน  มี ผลงาน
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ พิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 12 ชิ้น ตาม
รายละเอียด  ดังนี้

-  คาน้ําหนัก  0.25 จํานวน 7    ชิ้น คาถวงน้ําหนัก =    1.75      (0.25*7)    
-  คาน้ําหนัก  0.50 จํานวน 5    ชิ้น คาถวงน้ําหนัก =     2.5      (0.50*5)    
-  คาน้ําหนัก  0.75 จํานวน 0    ชิ้น คาถวงน้ําหนัก =     0       (0.75*0)    
-  คาน้ําหนัก  1.00 จํานวน 0    ชิ้น คาถวงน้ําหนัก =     0         (1.00*0)  
    รวมทั้งหมด               จํานวน 12  ชิ้น  คาถวงน้ําหนัก =4.25 (1.75+2.5+0+0)

วิธีการคํานวณ
1)  คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ

ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

   =       4.25  X 100 = 19.32
                  22

2)  คะแนนอิงเกณฑ  กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
คะแนนที่ได    =      19.32  X 5           = 9.66

     10
= 5 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ปการศึกษา 2554

    อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 22
    อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0
รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22
    นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 0
    นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0
รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 0
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22

2. ขอมูลผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ. 2554

ถวง น.น.

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(คาน้ําหนัก 0.25)

7 1.75

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ (คาน้ําหนัก 0.50)

5 2.5

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (คาน้ําหนัก 0.75)

0 0

ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน
การพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจ
อานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
(คาน้ําหนัก 1.00)

0 0

รวมผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 12 4.25

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละ 19.32 รอยละ 19.32
คะแนนอิงเกณฑ (9.66) 5 คะแนน (9.66) 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.7-1.1 www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย

วิธีการคํานวณ

รอยละของการนําความรูจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

= จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย X 100

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 9 โครงการ (สมศ.8-
1.7)   มีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน 9 โครงการ (สมศ.8-1.8) ดังนั้น
ผลรวมจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการสอนจึงเปน  9  โครงการ  

วิธีการคํานวณ
1)  รอยละของการนําความรูจากการใหบริการวิชาการมาใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

รอยละของการนําความรูจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

= ผลรวมจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย X 100

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

 =       9   X 100 = 100.00
        9

2)  คะแนนอิงเกณฑ    กําหนด   รอยละ  30 = 5  คะแนน
คะแนนที่ได =         100.00 X 5 = 16.67

      30
=          5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

205

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ขอมูลประกอบการพิจารณา

  ขอมูลผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย

ประเภทการนําไปใชประโยชน จํานวนโครงการที่พัฒนา
หรือตอยอด

ในปการศึกษา 2554
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 9

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการ
เรียนการสอน (ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ตองเสร็จสิ้นในปที่
ประเมิน)

9

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับ
การวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)

0

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณา การกับทั้งการ
เรียนการสอนและการวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ   
การวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)

0

จํานวนรวมของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)

9

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2552-2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  30
ผลการดําเนินงาน รอยละ 100 รอยละ 100
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน (16.67) 5 คะแนน (16.67)
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.8-1.1-1.3 ตารางสรุปผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2552 

สมศ.8-1.4-1.6 ตารางรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทางวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553

สมศ.8-1.7-1.9 ตารางสรุปผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554 
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ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ประเด็นการพิจารณา

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
3.  ชุมชนหรือองคกร มีผูนําหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

          คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน  
ไดแก  

1.   ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม 
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ  โดยใชศักยภาพและความ
พรอมที่มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ฯลฯ (สมศ 9-1.1) ศูนยฯ มีระบบและกลไกการดําเนินงาน ประกอบดวย
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ เปนผูควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย มีผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
เปนผูบังคับบัญชา ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการฯ กําหนด และมีผูจัดการ ทําหนาที่
รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย (สมศ.9-1.2) นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ/ระเบียบในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม   ดังนี้

(1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551  และระเบียบ
สถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก (สมศ.9-
1.3)

(2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการ
ใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553  (สมศ.9-1.4)

2. ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน   ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถใน
การแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ
กับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบันฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัย
ทางวิชาการในดานตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน โครงการวิจัยดานบรรษัทภิ
บาล (Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social 
Responsibility)  ศูนย ฯ มีระบบและกลไกการดําเนินงาน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารศูนย และ
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ผูอํานวยการศูนย เปนผูกําหนดนโยบายการดําเนินงานและมีผูจัดการรับผิดชอบการทํางานตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย   (สมศ.9-1.5)  โดยใชหลักเกณฑ / ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเหมือนกับศูนย
นวัตกรรมทางธุรกิจ

ป 2554  ทั้งสองหนวยงานมีผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการหลากหลายโครงการตามความ
ตองการของผูรับบริการ  ในจํานวนโครงการบริการวิชาการเหลานี้  มี 1 โครงการที่มีผลการดําเนินงานที่โดด
เดนและเปนไปตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ทั้ง 5 ขอ  ไดแก “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
(New Entrepreneurs Creation : NEC)” ซึ่งศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ   เปนผูรับผิดชอบ
การดําเนินงาน  โครงการ NEC เปนโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม  กับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มี
วัตถุประสงค  เพื่อผลักดัน ใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ  โดยการชวยเหลือและสรางผูประกอบการใหมใหประสบ
ผลสําเร็จมากที่สุดพรอมกาวไปสูการเปนผูประกอบการในธุรกิจ  SMEs  ไดอยางมั่นคง  ตลอดจนเพื่อ
สนับสนุนบัณฑิตใหม  ผูวางงาน  ผูถูกออกจากงาน  และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ  
ใหมีโอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง  และเพิ่มความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ  (3 ป
แรก)  ใหสามารถอยูรอด  และรักษาสถานภาพการจางงานไวได เพื่อเตรียมความพรอม  ใหแก  “ทายาท
ธุรกิจ”  ในการสืบทอดกิจการใหสามารถรักษาสภาพการจางงานและสรางโอกาสขยายธุรกิจตอไปในอนาคต    

“โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)” มีผลการ
ดําเนินงาน 5 ขอ  ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ.  ดังนี้

 ประเด็น  1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร

1.1 การดําเนินงานโครงการ  NEC  มีการสํารวจความต องการจากผูที่เคยรับการอบรม  
รวมทั้งกลุมที่จะเขารับการอบรมใหม  เพื่อใชประกอบการกําหนดทิศทางและการดําเนินงาน ดังนี้

1) ทําการสํารวจความต องการบริการทางวิชาการ โดยสํารวจจากผูที่ เคยรับบริการ
รวมทั้งกลุมที่จะขอรับบริการใหม

2) สรุปผลการสํารวจ
3) วิเคราะหผลการสํารวจและกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ
4) นําผลการวิเคราะหมาใชในการดําเนินงาน

(สมศ.9-1.6)  (สมศ.9-1.7)  (สมศ.9-1.8)  
1.2 การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยมีการวาง

ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบ  ดังนี้    
Plan ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดจัดทําขอเสนอโครงการ  “โครงการเสริมสราง

ผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation :  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (สมศ.
9-1.9)  โดยในโครงการจะมีรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ  ประกอบดวย  หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค  วิธีการดําเนินงาน  ผูเขารวมโครงการ  กิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาการดําเนินงาน ประมาณ
การคาใชจายและแหลงเงิน  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผลที่คาดวาจะไดรับ  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
และการประเมินผลโครงการ  (สมศ.9-1.10)

Do   มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่ระบุไวในรายละเอียดแผนการดําเนินงาน
โครงการ (สมศ.9-1.1)  
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Check   มีการประเมินผลโครงการ (สมศ.9-1.12)  โดยมีการประเมิน 3 ประเด็นหลัก   
ไดแก     

- ความรูที่ไดรับหลังการเขารวมโครงการ >= 4  (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารวมโครงการ >= 4  (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4  (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)

Act นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ  มาปรับปรุงการ
ใหบริการและปรับปรุงโครงการใหดีขึ้นอยูเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง (สมศ.9-
1.13) เชน ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร  เปลี่ยนวิทยากร  การปรับเอกสารประกอบการอบรม  จัดทํา web 
board  ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตางๆ  และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการได
อยาง real time   

 ประเด็น 2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
การดําเนินงานโครงการ   “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 

Creation : NEC)” มีการกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัด  ในแผนงานและกิจกรรม/โครงการ  และมีการดําเนินงาน
โครงการที่บรรลุเปาหมาย ดังนี้   (สมศ.9-2.1)

ป 2554  มีจํานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ 90.91   

ขอมูลประกอบการพิจารณา

การดําเนินงานโครงการ NEC 
ป  2554

จํานวนตัวชี้วัด 11
บรรลุเปาหมาย 10
คิดเปนรอยละ 90.91

 ประเด็น  3. ชุมชนหรือองคกร มีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) จัดอบรม
เพื่อสนับสนุนใหผูที่วางงานไดมีโอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง ดวยการเปนผูประกอบการตามศักยภาพและ
ความสนใจของแตละบุคคล และผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ ใหเปนแหลงจางงานโดยการอบรมใหความรูเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ และแนวคิดในการประกอบธุรกิจ (อบรมฟรี/เปดรับสมัครตลอดป ไมเสียคาใชจายใดๆ และใช
เวลาอบรมบมเพาะ 3-4 เดือน)  โครงการดังกลาวเปนโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม กับคณะบริหารธุรกิจ  เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2544  (รุนที่ 1) ดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องมาตลอดจนถึงปจจุบัน  พ.ศ. 2555 (รุนที่ 26)  รวมมีการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน  12 ป 
(สมศ.9-3.1)
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 ประเด็น 4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชน
และเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) 
ผูเขารวมโครงการสามารถประกอบอาชีพดวยตนเองโดยการพัฒนาตนเองเปนผูประกอบการตามศักยภาพและ
ความสนใจของแตละบุคคล มีการพัฒนาธุรกิจของตน และผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ ใหเปนแหลงจางงานใน
สังคม ชุมชน  (สมศ.9-4.1)

 ประเด็น 5.   มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) มีผลกระทบ
ที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  โดยชวยทําใหกิจการและสังคม  เกิดผล
ดังนี้

- เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล (สงคืนแกประเทศในรูปของภาษีเงินได
ตอปทุกป)

- เกิดการลงทุนตั้งแต 1.0 ลานบาท ขึ้นไป (เปนการขยายงาน และวงจรเศรษฐกิจใหใหญและ
แข็งแกรงขึ้น)

- เกิดการจางงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เปนการชวยเหลือชุมชนใหมีงานทําและขยายฐาน
ภาษีใหกวางขึ้น)

- เกิดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม ไมนอยกวารอยละ 85  (สมศ.9-5.1)

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5   ขอ

ผลการดําเนินงาน 5   ขอ 5   ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สมศ.9-1.1 เอกสารเผยแพร/brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน

สมศ.9-1.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่  444/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552   
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  และ  
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 783/2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552   
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  

สมศ.9-1.3 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนา
วิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551  ประกาศ ณ วันที่ 24 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551  และระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและ
พัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก 

สมศ.9-1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจาย     
ในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553

สมศ.9-1.5 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552  ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2552  
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สมศ.9-1.6 แบบสํารวจความต องการบริการทางวิชาการ ผนวกลงในแบบประเมินโครงการ
สมศ.9-1.7 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สมศ.9-1.8 แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สมศ.9-1.9 ขอเสนอโครงการ “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  (New Entrepreneurs   

Creation :  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ป 2554  
สมศ.9-1.10  แผนปฏิบัติงานโครงการ “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New 

Entrepreneurs Creation  :  NEC)  ” ป 2554  
สมศ.9-1.11 แฟมปฏิบัติงานโครงการ “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New 

Entrepreneurs Creation :  NEC)” ป 2554  
สมศ.9-1.12 แบบประเมินผลโครงการ “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New 

Entrepreneurs Creation :  NEC)” ป 2554  (ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ 
และคําเสนอแนะ)

สมศ.9-1.13 ผลการประเมินโครงการ “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New 
Entrepreneurs Creation :  NEC)” ป 2554  (ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ 
และคําเสนอแนะ)

สมศ.9-2.1 แผนและผลปฏิบัติงานโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New 
Entrepreneurs Creation :  NEC)” ป 2554

สมศ.9-3.1 แฟมดําเนินงานโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation : NEC)   รุนที่ 1 – ปจจุบัน   (อางอิงขอมูลที่ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)

สมศ.9-4.1 แฟมดําเนินงานโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation : NEC)   รุนที่ 1 – ปจจุบัน   (อางอิงขอมูลที่ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)

สมศ.9-5.1 แฟมดําเนินงานโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation : NEC)   รุนที่ 1 – ปจจุบัน   (อางอิงขอมูลที่ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)
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ตัวบงชี้ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน / ภายนอก
5.  ไดรับการยกยองระดับชาติ และ / หรือ นานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  5  ขอ
ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

  ประเด็น 1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   โดยดําเนินการดังนี้

Plan   คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552, 2553, 2554 ของคณะบริหารธุรกิจ (สมศ.
10-1.1)     และคณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  (สมศ.10-1.2)   

Do    มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน  ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระ 
โอกาสตาง ๆ   และตามวันสําคัญ  นอกจากนี้  คณะฯ ยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน   อาทิ   -พิธี
ไหวครู   -กิจกรรมลอยกระทง    -การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย   -ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปละ 2 ครั้ง  จัดใหมี
พิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ   -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวัน
สงกรานต ฯลฯ   (สมศ.10-1.3)    

Check  ในการดําเนินงานดังกลาวมีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  2552, 2553 , 2554  (งานที่ดําเนินการ
ตอเนื่อง)  ปละ  2  ครั้ง    :   รอบ  6  เดือน  และรอบ  12  เดือน   เปนการรายงานรอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด   นําเสนอที่ประชุมคณะ ฯ   และจัดสงรายงานผล
การดําเนินงานตอสถาบัน ฯ  (สมศ.10-1.4)    
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Act   มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติงาน : งานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณถัดไป   เชน  ปงบประมาณ 2553   มีการจัดกิจกรรมตามวันสําคัญ  การสง
นักศึกษาเขารวมในกิจกรรมประยุกตที่ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.  เชน  การประกวดคํา
ขวัญในโครงการวัฒนธรรมตรงตอเวลา   ปงบประมาณ 2554 มีการจัดกิจกรรมตามวันสําคัญเพิ่มเติม เชน การ
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  (สมศ.
10-1.5)  การทําบุญคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันจันทรที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555  ภายใตชื่อ “โครงการสงเสริม
ภาพลักษณการประชาสัมพันธและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ”  โดยมีพิธีทางศาสนาอิสลาม  
ณ ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  และศาสนาพุทธ ณ หอง 1029 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร,  โครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานต คณะบริหารธุรกิจ  ณ บริเวณหนาสํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ 
อัตถากร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

   ประเด็น 2.   บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งบรรจุอยู
ในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554  (งานที่ดําเนินการตอเนื่อง)  และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรม/โครงการ เสนอตอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6  เดือน และ รอบ 12 เดือน 
ทั้งนี้  ในป 2554  ไดกําหนดตัวชี้วัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด  
และมีการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 100  (สมศ.10-2.1)  

ขอมูลประกอบการพิจารณา

ป  2554 
จํานวนตัวชี้วัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3
จํานวนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย 3

คิดเปนรอยละ 100

  ประเด็น 3. มีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554  ของคณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-3.1)  
โดยคณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ (สมศ.10-3.2) มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชน
สอดคลองกับแผนงาน  และมีการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมตามวาระและโอกาสตางๆ ตามวันสําคัญ นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสงนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตตร เปนผูดําเนินงาน   อาทิ  - พิธีไหวครู  - กิจกรรมลอยกระทง  - การแสดง
มุทิตาจิตตออาจารย   - ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปละ 2 ครั้ง  จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ   - จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ   (สมศ.10-3.3)      
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  ประเด็น 4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน / ภายนอก

คณะบริหารธุรกิจไดมีการจัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายในคณะ ตามวาระ
และโอกาสตางๆ ตามวันสําคัญ โดยมีคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอก เขารวมกิจกรรม    
ซี่งกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาในการสรางจิตสํานึกแกคณาจารย บุคลากร  นักศึกษา และบุคลากร
ภายนอก เปนการกระตุนใหเกิดการตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  

   ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษาที่ถือเปนแบบอยาง
ที่ดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีสวนรวมกับสังคม สามารถ
เปนผูนําที่ดีและเปนที่พึ่งของสังคมได  ในรอบปการศึกษา 2554 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (อาจารย/นักศึกษา/
ศิษยเกา/บุคลากรสายสนับสนุน)  มีผลงานดานคุณธรรมจริยธรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของความเจริญงอกงาม
ทางปญญา ความรู ความคิด สามารถเปนที่พึ่งของสังคมธุรกิจได และไดรับการยกยองโดยการไดรับรางวัลทั้ง
ระดับชาติ (สมศ.10-5.1)  ดังนี้ 

ที่ คณะ
ว/ด/ป

ที่ไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/

วิทยานิพนธ)
หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล

ประเภทบุคลากร
(อจ,นศ,/ศิษยเกา/

บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล
(วิชาการ/วิชาชีพ/
คุณธรรมจริยธรรม/

กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ,

นานาชาติ)

1 คณะ
บริหารธุรกิจ

จากหนังสือ           
สํานักงาน
คณะกรรม   
การโดย
นิตยสาร
เสนทางไทย 
ที่ 337/0252 
ลงวันที่ 23 
กันยายน 
2552  

“คนดี
สังคมไทย  
ประจําป 
2552 สาขา
บริหาร
การศึกษา”   

- คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน 
“คนดีสังคมไทย”  
โดย นิตยสาร
เสนทางไทย เปน
รางวัลเกียรติยศ 
เพื่อประกาศเกียรติ
คุณคนดีสังคมไทย 
คนดี ความดี แทน
คุณแผนดิน

รศ.ดร.เอก
ชัย  นิตยา
เกษตรวัฒน  

อาจารย คุณธรรม
จริยธรรม

ชาติ

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน 4 ขอ 4 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 4 คะแนน 4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สมศ.10-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554  ของคณะบริหารธุรกิจ
สมศ.10-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะบริหารธุรกิจ
สมศ.10-1.3 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน พิธีไหวครู  กิจกรรมลอย

กระทง กิจกรรมสงกรานต กิจกรรมงานปใหม พิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหม
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ

สมศ.10-1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554  (งานที่ดําเนินการตอเนื่อง) 
ของคณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-1.5 หลักฐานการจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  

สมศ.10-2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554  (งานที่ดําเนินการตอเนื่อง) 
ของคณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-3.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554  ของคณะบริหารธุรกิจ
สมศ.10-3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะบริหารธุรกิจ
สมศ.10-3.3 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน พิธีไหวครู  กิจกรรมลอย

กระทง กิจกรรมสงกรานต กิจกรรมงานปใหม  พิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหม
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ

สมศ.10-4.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา
(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)

สมศ.10-4.2 โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)
สมศ.10-5.1 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ อาทิ  ใบประกาศเกียรติคุณ, ภาพถาย ฯลฯ
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ตัวบงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ

สุนทรีย   
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม

การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4  ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5   

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน   5   ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

  ประเด็น 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

คณะบริหารธุรกิจ มีการสงเสริมกิจกรรม / โครงการ ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี อาทิ การจัดกิจกรรมตามวันสําคัญเพิ่มเติม เชน การรวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา  โดยมีคณะผูบริหาร  
บุคลากรของคณะ  คณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนนักศึกษา  ไดรวมใจกันลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน  (สมศ.11-1.2), การจัดซื้อเสื้อตราสัญลักษณและเข็มสัญลักษณใหแกคณาจารย 
เจาหนาที่,  การทําบุญคณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันจันทรที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555  ภายใตชื่อ “โครงการสงเสริม
ภาพลักษณการประชาสัมพันธและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ”  โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธและ
อิสลาม  ณ ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร   และศาสนาพุทธ ณ หอง 1029  ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร  
โดยมีคณะผูบริหาร  บุคลากรของคณะ  คณาจารย เจาหนาที่ บุคลากรภายนอก เขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย

  ประเด็น 2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสุนทรีย   

คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยูที่ ชั้น 8   อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  มี
พื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น  2,125  ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย หองเรียน หอง
สุขาสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และหองใชสอยตาง ๆ  มีทางออกลงบันไดหนีไฟ
(Fire Exit)  ในกรณีเกิดเพลิงไหม  2 จุด  สวนชั้น 9-10 เปนหองเรียน  หอง English Club  หองประชุมเล็ก  
หองสุขาสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  มีทางออกลงบันไดหนีไฟ (Fire Exit)  ในกรณีเกิดเพลิงไหม  2  จุด  
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อาคารสถานที่รอบบริเวณดังกลาวจึงมีความปลอดภัยและมีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  โดยมีเจาหนาที่จาก
บริษัท Mutcha  มาทําความสะอาดทุกวัน - เวลาทําการ  เพื่อใหบริเวณคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 และ ชั้น 9-10  
เปนพื้นที่ที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และการมีสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรและผูมาใชสถานที่  นอกจากนี้ 
บริเวณดังกลาวยังมีการตกแตงอยางสวยงาม มีความสุนทรียดวยตนไม ดอกไม รูปภาพตางๆ   มีการจัดทํา 5 ส  
ในสถานที่ทํางานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8  ตลอดจนทําการปรับปรุงสถานที่สํานักงานคณะ
บริหารธุรกิจ ชั้น 8  และ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข   คณะบริหารธุรกิจไดพยายามสรางองคกรเปน NIDA  MBA ที่มี
ชีวิตชีวา  นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School   
ออกแบบตราสัญญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปนสากล  และทําการเผยแพร
ออกไปสูสาธารณะในวงกวาง (สมศ.11-2.1)

 

   ประเด็น 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

คณะบริหารธุรกิจได นําไมดอก ไมประดับ ภาพวาด ตางๆ มาจัดในบริเวณที่ทําการคณะ เพื่อปรับแตง
และรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีการจัดวางเฟอรนิเจอร โตะ 
เกาอี้ โซฟา โตะทํางาน แบงหองทํางานเปนสัดสวนไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม  สรางบรรยากาศบริเวณ 
ชั้น 9-10 เปน NIDA BUSINESS SCHOOL ที่มีชีวิตชีวา  นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข  -  The lively
MBA & The living Business School  (สมศ.11-3.1)

  ประเด็น 4.  การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  

คณะบริหารธุรกิจ   จัดบริเวณพื้นที่ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อใหสามารถปรับใช
เปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมการจัดกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอ  เชน บริเวณหนาลิฟตชั้น  8  ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทุกคนจะตองผานเมื่อเขา–ออก คณะฯ บริเวณหองโถง
กวาง  หนาหอง 813  ชั้น 8  ใชสําหรับจัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต, มีบอรดสําหรับเผยแพรกิจกรรม,   
บริเวณทางเดินไปหองเรียน ชั้น 10 สามารถติดปายเผยแพรขาวสารตางๆ  บริเวณโถงกวาง ชั้น 9  ที่ใชเปนที่
จัดเลี้ยงอาหารวางสําหรับนักศึกษา  อีกทั้งสามารถปรับใชในการจัดกิจกรรมตามวาระและโอกาสตางๆ ตามวัน
สําคัญได  (สมศ.11-4.1)

   ประเด็น 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5    

ปการศึกษา 2554   จากการสํารวจ “ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน 
ปการศึกษา 2554 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2554” มีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑมาตรฐานที่ 1 การมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
ไดแก ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของสถาบัน/ มีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมองคการตรง
ตอเวลา/ มีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมที่สําคัญของสถาบัน/ มีสวนรวมในการสงเสริมคานิยมรวม 
WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากร เฉลี่ยเทากับ 3.80 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา เฉลี่ยเทากับ 3.76
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เกณฑมาตรฐานที่ 2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสุนทรีย ไดแก มีระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัยบริเวณอาคาร สถานที่ตางๆ เปนไปตาม
กฎหมายที่กําหนด/ มีการอบรมใหความรูแกบุคลากรดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ/ มีการใหบริการดูแล
ความปลอดภัยของบุคลากรโดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเปนอยางดี/ ความพอเพียงของระบบไฟฟา/แสง
สวางของพื้นที่/หองทํางาน/ ความพอเพียงของจํานวนหองน้ํา/ ความสะอาดของหองน้ํา/ การจัดเก็บขยะอยาง
เหมาะสม

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากร เฉลี่ยเทากับ 3.58 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา เฉลี่ยเทากับ 3.76

เกณฑมาตรฐานที่ 3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ไดแก ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ/ ความสวยงามของอาคารสถานที่โดยรอบ/ ปรับแตง
และรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม รมรื่น และสอดคลองกับพื้นที่แวดลอมอยางเหมาะสม 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากร เฉลี่ยเทากับ 4.14 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา เฉลี่ยเทากับ 4.02

เกณฑมาตรฐานที่ 4 การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษา
และบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ ไดแก มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมอยางพอเพียง/ มีการสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากร เฉลี่ยเทากับ 3.68 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา เฉลี่ยเทากับ 3.57

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ ปการศึกษา 2554

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน     
ที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.80

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.58

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (จากคะแนนเตม็ ๕)

4.14

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น การจัดใหมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.68

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เกี่ยวกับประเด็น การมีสวนรวมของนักศึกษาในสถาบัน     
ที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.76

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เกี่ยวกับประเด็น สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.76

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เกี่ยวกับประเด็น ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (จากคะแนนเตม็ ๕)

4.02

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เกี่ยวกับประเด็น การจัดใหมีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.57
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รายการ ปการศึกษา 2554

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น การมีสวนรวมของ
นักศึกษาในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.78

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น สิ่งแวดลอมดานความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย         
(จากคะแนนเต็ม ๕)

3.67

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น ปรับแตงและรักษาภูมิ
ทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.08

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวกับประเด็น การจัดใหมีพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ                    
(จากคะแนนเต็ม ๕)

3.63

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.11-1.1 ประกาศผลการประกวดคําขวัญโครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา 
ประจําปงบประมาณ 2554

สมศ.11-1.2 หลักฐานการจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  

สมศ.11-1.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา
(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)

สมศ.11-1.4 โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)
สมศ.11-2.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สมศ.11-3.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สมศ.11-3.2 แฟมรายงานผลการปรับแตงและรักษาภูมิทัศน ปการศึกษา 2553  

(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
สมศ.11-4.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สมศ.11-5.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2554  (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
สมศ.11-5.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2554  (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน ระดับคณะไมตองประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน

จากรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร   ประจําปงบประมาณ 2554   พบวา   ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อยูในระดับดีมาก มีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ  4.68  (คะแนนเต็ม 5)  และ
เมื่อพิจารณาในแตละมิติ พบวา มิติที่ 1  ดานการบรรลุตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ  
อยูในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57, มิติที่ 2 ดานผลสัมฤทธิ์ของงานตามผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.47 และมิติที่ 3 ดานการบริหารและจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล อยูในระดับดีมาก   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 (สมศ.13-1.1)

ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  * (ตารางที่ 3)

คณบดี
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3

คะแนนรวม
เฉลี่ย

ระดับคะแนน
เทียบเกณฑ

ระดับ คะแนน
เทียบเกณฑ

ระดับ คะแนน
 เทียบเกณฑ

ระดับ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 4.57 ดีมาก 4.47 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.68 ดีมาก

*  ที่มาของขอมูล  รายงานผลการดําเนินงาน  สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2554   โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตุลาคม 
2554

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4  คะแนน
ผลการดําเนินงาน 4.68  คะแนน 4.68  คะแนน
คะแนนอิงเกณฑ 4.68  คะแนน 4.68  คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.13-1.1 รายงานผลการดําเนินงาน   สมศ.13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2554  โดย กองบริหารทรัพยากร
บุคคล  สํานักงานอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  ตุลาคม 2554
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   ตัวบงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย

เกณฑการพิจารณา

กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ตําแหนงทางวิชาการ คาน้ําหนัก คาน้ําหนัก คาน้ําหนัก

อาจารย 0 2 5
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6
รองศาสตราจารย 3 5 8

ศาสตราจารย 6 8 10

วิธีการคํานวณ

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  

อาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)   

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา  2554  คณะบริหารธุรกิจ  มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  =  154  
และมีอาจารยประจําทั้งหมด  22 คน  ดังนั้นคาดัชนีคุณภาพอาจารย  คิดเปน  7.00  (สมศ.14-1.1)

วิธีการคํานวณ

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  

อาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)   

แทนคา   =  154  =    7.00
  22

   =       5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ คาน้ําหนัก
ปการศึกษา 2554
จ.น. ถวง น.น.

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 22
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 0 0
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 2 1 2
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 1 5
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 1 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 3 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6 5 30
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 3 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 5 1 5
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 8 14 112
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 6 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 8 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 10 0 0
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 154
ดัชนีคุณภาพอาจารย 2554 7.00

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2552-2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาดัชนี  6
ผลการดําเนินงาน คาดัชนี  7.00 คาดัชนี  7.00
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.14-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา  2554   
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

วิธีการคํานวณ  
           

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน

=
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

จํานวนป

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 2 ปยอนหลังเปน
คะแนนของตัวบงชี้นี้  (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม  5 เชนเดียวกับการประเมิน
ภายนอก)

ผลการดําเนินงาน
1. ปการศึกษา  2553  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน

สังกัด   คิดเปนคะแนน คาเฉลี่ย  4.76   (สมศ.15-1.1)
2. สําหรับปการศึกษา 2554  อยูระหวางการดําเนินงาน  คาดวาจะแลวเสร็จพรอมรับการประเมินจาก

คณะกรรมการไดประมาณเดือนสิงหาคม 2555

ดังนั้น  คาเฉลี่ยของคะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  จึงเทากับ  4.76

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน

=
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

จํานวนป

 แทนคา      = 4.76 = 4.76
                      1       

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง
เปาหมาย คาเฉลี่ย  4.51
ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย  4.76 คาเฉลี่ย  4.76
คะแนนอิงเกณฑ 4.76 คะแนน 4.76 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.15-1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา 2553
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
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ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ

ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ   

เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับ

การเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง

กับอัตลักษณ  ไมต่ํากวา 3.51   จากคะแนนเต็ม 5  
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน / บุคลากร / คณะ / สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ   

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

  ประเด็น 1  มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน     

คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดียวกับสถาบันฯ
ปการศึกษา  2554  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดอัตลักษณ  คือ  “ระบบและกลไก

การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา  มีความรูคูคุณธรรม” โดยพัฒนาเปนตัวบงชี้และกําหนด
เกณฑการประเมินและผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลวในการประชุม  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 
28  กุมภาพันธ 2554  วาระที่  5.4 (สมศ.16.1-1.1)  โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณดังกลาว สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556  ของสถาบัน และ
ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว ในการประชุมครั้งที่  2/2554 (พิเศษ)   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  
วาระที่ 5.3  (สมศ.16.1-1.2)  โดยมียุทธศาสตร/กลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบันดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent 
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได

กลยุทธที่ 1.2   คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) เขามาเรียน
ในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)  
กลยุทธที่  5.1  ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน 

ซึ่งสะทอนเอกลักษณืสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการพัฒนา
กลยุทธที่  5.4  สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสาร

ระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย
กลยุทธที่  5.6  ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่  7.4  เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธที่  7.7  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม

(Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

   ประเด็น 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ     
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

2.1   คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดกิจกรรม / โครงการ / เปาหมาย / ตัวชี้วัด  (สมศ.16.1-2.1) ตาม
ยุทธศาสตรสถาบันดังกลาว โดยการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ  และมีผลการดําเนินงานดังนี้

ตัวอยาง   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  คณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งมีกิจกรรม 
/ โครงการ / เปาหมาย / ตัวชี้วัด / ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรสถาบันดังกลาว :

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 1  
การสรรหา/
คัดเลือก และ
พัฒนาบุคคลทุก
กลุมใหมีขีด
ความสามารถสูง 
(Talent People) 
สามารถขับเคลื่อน
สถาบันไปสูความ
เปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได

กลยุทธที่ 1.1 สรร
หาคัดเลือก พัฒนา 
และรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถ
และศักยภาพสูง มี
คุณธรรม (Talent 
Worker) ไวกับ
สถาบัน
(ผูบริหาร 
คณาจารย/นักวิจัย 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน)

กลยุทธที่ 1.3  การ
ขับเคลื่อนให
คณาจารย/นักวิจัย 
ผลิตผลงานและ
เผยแพรผลงานให
มากยิ่งขึ้น

- โครงการพัฒนา
อาจารย

-  เขียนตํารา

- สนับสนุนอาจารย
ไปเสนอผลงาน
วิชาการ
ตางประเทศ
- สนับสนุนอาจารย
เขารวมประชุม/
สัมมนา

- สนับสนุนอาจารย
ทําวิจัย

- ตํารา 4 เลม

-จํานวนอาจารยไป
เสนอผลงาน
วิชาการ
ตางประเทศ
-- จํานวนอาจารย
เขารวมประชุม/
สัมมนา

-จํานวนผลงานวิจัย

-จํานวนตํารา

- จํานวนอาจารยไป
เสนอผลงานวิชาการ
ตางประเทศ 8 คน
- จํานวนอาจารยเขา
รวมประชุม/สัมมนา 
รอยละ 65.22 (15 
คน) (15 x 100 / 23)
-  ผลงานวิจัย 26 
เรื่อง

- ตํารา 4 เลม
(1) ตราสารอนุพันธ
และวิศวกรรมทาง
การเงิน ผศ.ดร.นฤมล  
สอาดโฉม 
( 2 )  แ น ว คิ ด แ ล ะ
หลักการบริหารคน
เพื่อผลงาน(คูมือ 
CEO:THE  PEOPLE 
CHAMPION) ฉบับ
ปรับปรุง              



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

227

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
รศ.ดร.มณีวรรณ  
ฉัตรอุทัย (3) 
แบบจําลองทางการเงิน 
การวิเคราะห
หลักทรัพย และ
บริหารพอรตลงทุน 
โดยใชโปรแกรม 
Excel (ปรับปรุงครั้งที่ 
1) รศ.ดร.กําพล  
ปญญาโกเมศ 
(4) การจัดการ
การตลาด  รศ.วัฒนา  
ณ ระนอง

ยุทธศาสตรที่ 5 
การเสริมสรางแบ
รนดของสถาบัน
ใหม 
(Rebranding)  

กลยุทธที่  5.1  
ปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตรทั้ง
หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นใหมใหมี
เนื้อหาที่มีจุดเนน 
ซึ่งสะทอนเอก
ลักษณืสําคัญของ
สถาบัน คือ ความรู
และทักษะดานการ
บริหารและการ
พัฒนา
กลยุทธที่  5.4 
สรางความเปนเลิศ
ทางการวิจัย การ
สงเสริม
โครงการวิจัย เพื่อ
การตีพิมพผลงาน
ในวารสารระดับ
นานาชาติ การจัด
ประกวด
วิทยานิพนธ 
ผลงานวิจัย

กลยุทธที่  5.6 
ปรับปรุงหลักสูตร
หรือเสนอหลักสูตร
ที่เนนความรูคู
คุณธรรมและ
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม

-โครงการพัฒนา
หลักสูตร

- โครงการสนับสนุน
การเขียน
กรณีศึกษา

-โครงการ
ประเมินผล
หลักสูตร
มหาบัณฑิตสาขา
บริหารธุรกิจ

- เพื่อผลิตกรณีศึกษา
อยางนอย 5  เรื่องตอ
ป

- เพื่อนําผลประเมิน
มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(ทําการประเมินทุก 5 
ป)

ดานปริมาณ
- จํานวนกรณีศึกษา
ตอป (5 เรื่องตอป)
- จํานวนอาจารยที่
ไดเลื่อนตําแหนง
ทางวิชาการตอ
อาจารยทั้งหมด
เพิ่มขึ้น
ดานคุณภาพ
- กรณีศึกษาไดรับ
การอางอิงใน 
refereed journal

- จํานวนโครงการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
หลักสูตรในรอบ 5 
ป

- เปดวิชาเลือกมาก
ขึ้น เชน Event 
Marketing 
Management
 - พัฒนาวัตถุ 
ประสงคการเรียนรู 
(Learning Goals)
 - ประเมินวัตถุ 
ประสงคการเรียนรู 
(Assurance of  
Learning)
- จํานวน 1 เรื่อง

Thailand : 
Automotive and 
Auto Parts Industry
(รศ.ดร.นิตยา วงศ
ธาดา (50%), รศ.ดร.
ธัชวรรณ กนิษฐพงศ 
(50%)

- คณะฯ ทําการ
ประเมินผลหลักสูตร 
ครั้งลาสุด เมื่อเดือน
มิถุนายน 2552  
ขณะนี้อยูระหวาง
การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ 
TQF และจะทําการ
ประเมินผล
หลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
ในกรอบ TQF
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 7 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
บทบาทและความ
รับผิดชอบตอสังคม

กลยุทธที่  7.4   
เสริมสรางบทบาท
ดานการเตือนสติ 
ชี้นํา และตอบสนอง
ความตองการของ
สังคม

โครงการสัมมนา 
THAILAND 
LECTURE 4

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
ตอป

จํานวนกิจกรรม

กลยุทธที่  7.7   
ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนของ
สถาบันใหมีเนื้อหา
เรื่องความรับ ผิด
ชอบตอสังคม
(Social 
Responsibility : 
SR) เปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร

โครงการปรับปรุง
วิชา Independent 
Studies

มี Learning Goal     
ในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคม 
(Social 
Responsibility
: SR)

Learning Goal  
ในวิชา 
Independent 
Studies

Learning Goal    
ในวิชา
Independent
Studies และ
รายวิชาอื่นในทุก
หลักสูตร  

 ประเด็น 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ  ไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5  

สําหรับปการศึกษา 2554  ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ ประกอบดวย การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร/การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
บริหารจัดการ/บทบาทผูบริหารสถาบัน  ดานภาวะผูนํา  มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม  
ในภาพรวมคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 รายละเอียดตามเอกสารการสํารวจ “ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพ
การใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2554 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ”

ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ 
ประกอบดวย  การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร / บทบาทผูบริหารสถาบัน  ดานภาวะผูนํา  มีความรูคูคุณธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม ในภาพรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 รายละเอียดตามเอกสารการสํารวจ “ความพึง
พอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2554 ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ”

  ประเด็น 4  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาของคณะบริหารธุรกิจไดกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือ

สรางคุณคาตอสังคม  จะเห็นไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจไดผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผูนํามีความรูคูคุณธรรม
จํานวนกวา  6,000  คน  โดยบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบงานบริหารพัฒนาประเทศ 
ทําคุณประโยชนแกประเทศชาติและสรางคุณคาตอสังคม ทําหนาที่นักบริหารระดับสูงในหนวยงานตางๆ ทั้ง
องคกรภาครัฐและเอกชน  อาทิ

รศ.ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ อดีตรองนายกรัฐมนตรี,  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
นายอภิรักษ  โกษะโยธิน อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรค

ประชาธิปตย
นายสุวิทย    เมษินทรีย กรรมการบริหาร SIAM CITY BANK,  ผูอํานวยการ SASIN  Institute 

for Global Affairs (SIGA), Chulalongkorn University
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รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน    อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รศ.ดร.ไพบูลย  เสรีวิวัฒนา     อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

ผูจัดรายการ Money Talk  
นายอดิศักดิ์  โรหิตะศุน   รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง  บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร 

จํากัด  สํานักงานใหญฮอนดาประจําภูมิภาคเอเซียและโอเซียเนีย
ฯลฯ

  ประเด็น 5 ผูเรียน / บุคลากร / คณะ / สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ   

ในปการศึกษา 2552-2554  นักศึกษา / อาจารย / บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ ไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ โดยการไดรับรางวัลทั้ง
ระดับชาติ / นานาชาติ  ในดานวิชาการและดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้  (สมศ.16.1-5.1)

ที่ คณะ
ว/ด/ป

ที่ไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/

วิทยานิพนธ)
หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล

ประเภทบุคลากร
(อจ,นศ,/ศิษยเกา/

บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล(วิชา 
การ/วิชาชีพ/คุณ
ธรรมจริย ธรรม/

กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ, 

นานาชาติ)

1 คณะ
บริหารธุรกิจ

8-11มิ.ย.
2552  

Best Paper 
Award

“The 2009 EABR 
(Business & ETLC 
(Teaching) 
Conference”   
organized by  The 
Clute Institute for 
Academic 
Research  on June 
8-11, 2009  held at
the Diplomat  
Hotel, Prague, 
Czech Republic.

The Clute 
Institute for 
Academic 
Research  
Prague, Czech 
Republic.

รศ.ดร.บุญชัย     
หงสจารุ   

อาจารย วิชาการ นานา
ชาติ

2 คณะ
บริหารธุรกิจ

หนังสือ           
สํานักงาน
คณะกรรม   
การโดย
นิตยสาร
เสนทางไทย  ที่ 
337/0252 ลง
วันที่ 23 
กันยายน 2552  

“คนดีสังคมไทย  
ประจําป 2552  
สาขาบริหาร
การศึกษา”   

- คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน 
“คนดีสังคมไทย”  
โดย  นิตยสาร
เสนทางไทย  เปน
รางวัลเกียรติยศ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณ
คนดีสังคมไทย คนดี 
ความดี แทนคุณ
แผนดิน

รศ.ดร.เอกชัย  
นิตยาเกษตร
วัฒน  

อาจารย คุณธรรม
จริยธรรม

ชาติ

3 คณะ
บริหารธุรกิจ

ต.ค. 2552 รองชนะเลิศอันดับ 
2 ชื่อรางวัล  
Most  Active 
Order Awards  
ในการแขงขัน
โครงการ Thai 
BMA Bond Star 
Challenge ป 
2009

นักศึกษา 
โครงการภาคปกติ 
(RMBA) จํานวน 
3 คน 1) นาย
สิทธาเกติ์  ปุกหุต
2)นายจรณินท 
พันธเจริญกิจ
3)นายปวีร 
จินตนาปรา โมทย

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

4 คณะ
บริหารธุรกิจ

พ.ย. 2552 รางวัลชนะเลิศใน
การแขงขัน
โครงการ  TFEX  
Simulation 
2009  :  
Click2Win  

นักศึกษา 
โครงการภาคปกติ 
(RMBA)          
นายสิทธาเกติ์  
ปุกหุต

นักศึกษา วิชาการ ชาติ
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ที่ คณะ
ว/ด/ป

ที่ไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/

วิทยานิพนธ)
หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล

ประเภทบุคลากร
(อจ,นศ,/ศิษยเกา/

บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล(วิชา 
การ/วิชาชีพ/คุณ
ธรรมจริย ธรรม/

กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ, 

นานาชาติ)

5 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ 
2  ชื่อรางวัล  
Young Financial 
Star 
Competition 
2009 ประเภท 
SET Star 
Researcher

นักศึกษา 
โครงการภาคปกติ 
(RMBA)          
นายปวีร จินตนา
ปรา โมทย

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

6 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ 
2  ชื่อรางวัล
Young Financial 
Star Competition 
2009  ประเภท 
MTL Star 
Insurance 
Planner

นักศึกษา 
โครงการภาคปกติ 
(RMBA)          
น.ส.ธิตา  โพธิอาศน

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

7 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ 
1 ชื่อรางวัล SET 
Click2Win2009:  
Thailand Stock 
Simulation
ประเภทนักลงทุน
ตัวจริง

นักศึกษา 
โครงการภาคปกติ 
(RMBA)          
นายปวีร 
จินตนาปรา 
โมทย

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

8 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ 
1   ชื่อรางวัล SET 
Click2Win2009:    
Thailand Stock 
Simulation
ประเภทผูติดตอ
กับผูลงทุน

นักศึกษา 
โครงการภาคปกติ 
(RMBA)          
นายธวัช  ชัยศรี
สุรพันธุ

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

9 คณะ
บริหารธุรกิจ

27-28 ก.ย.53 Best Paper 
Certificate

Collateral 
Valuation in 
Clearing and 
Settlement 
System

Annual Hawaii 
International 
Business 
Research 
Conference 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ผศ.ดร.นฤมล 
สอาดโฉม

อาจารย วิชาการ นานา
ชาติ

10 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 พ.ย.53 รางวัลชนะเลิศ
(ระดับปริญญาโท) 
การแขงขัน MFC 
Talent Award 
ครั้งที่ 7 ประจําป 
2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตรภาคปกติ 
(RMBA) จํานวน 
3 คน  1) น.ส.
เกรียงทิพย แซอึ้ง        
2) นายณัฐพงศ 
ขจรกิจอภิรักษ 3) 
นายศานิต ปยะศิ
ริศิลป

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

11 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 พ.ย.53 รางวัลรองชนะเลิศ
(ระดับปริญญาโท) 
การแขงขัน MFC 
Talent Award 
ครั้งที่ 7 ประจําป 
2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตรภาคปกติ 
(RMBA) จํานวน 
3 คน  1) น.ส.
เกรียงทิพย แซอึ้ง        
2) นายณัฐพงศ 
ขจรกิจอภิรักษ 3) 
นายศานิต ปยะศิ
ริศิลป

นักศึกษา วิชาการ ชาติ
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ที่ คณะ
ว/ด/ป

ที่ไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/

วิทยานิพนธ)
หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล

ประเภทบุคลากร
(อจ,นศ,/ศิษยเกา/

บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล(วิชา 
การ/วิชาชีพ/คุณ
ธรรมจริย ธรรม/

กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ, 

นานาชาติ)

12 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 พ.ย.53 รางวัล Best 
Equity Potfolio 
Management ใน
การแขงขัน MFC 
Talent Award 
ครั้งที่ 7 ประจําป 
2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตรภาคปกติ 
(RMBA) จํานวน 
3 คน  1) น.ส.
เกรียงทิพย แซอึ้ง        
2) นายณัฐพงศ 
ขจรกิจอภิรักษ 3) 
นายศานิต ปยะศิ
ริศิลป

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

13 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 พ.ย.53 รางวัล Best 
Fixed - Income 
Portfolio 
Management         
ในการแขงขัน 
MFC Talent 
Award ครั้งที่ 7 
ประจําป 2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตร MSc in 
FIRM จํานวน 3 
คน 1) นายศรา
วุฒิ แซตั้ง            
2) นายพงษสิทธิ์ 
เหลืองเพชรงาม 
3) นายพงศอรรถ 
สมราง

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

14 คณะ
บริหารธุรกิจ

24 ธ.ค.53 รางวัลระดับดีเดน 
(รางวัลสภาวิจัย
แหงชาติ : รางวัล
วิทยานิพนธ
ประจําป 2553)

ผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีและ
โครงสรางทางกฎ 
หมายและตลาดทุน
ของประเทศตอความ 
สามารถของขอมูลทาง
บัญชีในการอธิบาย
ราคาหลักทรัพย :
กรณีศึกษาบริษัทใน
สหภาพยุโรป

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ดร.สุนทรี ปฐ
พาณิชยโชติ

ศิษยเกา วิชาการ ชาติ

15 คณะ
บริหารธุรกิจ

2 ก.พ.54 ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานนะอาจารย
ที่ปรึกษาหลักที่ให
คําแนะ นําและ
ควบคุมการจัดทํา
วิทยา นิพนธ

ผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีและ
โครงสรางทาง
กฎหมายและตลาด
ทุนของประเทศตอ
ความ สามารถของ
ขอมูลทางบัญชีในการ
อธิบายราคา
หลักทรัพย :
กรณีศึกษาบริษัทใน
สหภาพยุโรป

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ผศ.ดร.กนกพร 
นาคทับที

อาจารย วิชาชีพ ชาติ

16 คณะ
บริหารธุรกิจ

6-9 มิ.ย.54 Best Paper 
Award 

Instantaneous 
Marketing: An 
Analysis of 
Processes to Make 
a Connection with 
Customers through 
New 
Communications 
Technologies

The 2011 
European 
Academic 
Conference 
ประเทศสเปน

รศ.ดร.บุญชัย 
หงสจารุ

อาจารย วิชาการ นานาชา
ติ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ ปการศึกษา 2554
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

3.94

ผลการประเมินความเห็นของผูเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.21

ผลการประเมินความเห็นของผูเรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน      
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.08

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.16.1-1.1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)   
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4  เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้ 
จุดเนน จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

สมศ.16.1-1.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่  2/2554 (พิเศษ)   
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  เรื่อง  รางแผนกลยุทธ 4 ป  พ.ศ. 2553-2556  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

สมศ.16.1-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2554  
คณะบริหารธุรกิจ  

สมศ.16.1-3.1 รายงานการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานของสถาบันที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ ประจําปการศึกษา 2553

สมศ.16.1-5.1 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ  อาทิ  ใบประกาศเกียรติคุณ  ภาพถาย ฯลฯ
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ตัวบงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหตะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม  5)

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2553 กลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดทํา
การสํารวจ  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน ซึ่งจัดกลุม
การวิเคราะหเพียงดานเดียว คือ ดานภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละ
เพื่อสวนรวม  โดยคณะบริหารธุรกิจมีผลการวิเคราะหเฉลี่ย 4.34 ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรที่ศึกษา  การวิจัยเชิงสํารวจไดครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ประจําปการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาโทภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ และระดับปริญญาเอกจํานวน
ทั้งหมด 2,396 คน

กลุมตัวอยาง   การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดดําเนินการระหวางวันที่ 15 มิถุนายน – 15 
กันยายน 2554 โดยสงจดหมายไปยังผูใชบัณฑิตจํานวน 996 คน ไดคืนกลับมาทั้งสิ้น 847 คน คิดเปนรอยละ
85.04 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการจัดเก็บขอมูล
คือ

1) การสัมภาษณโดยตรง (Direct Interview) ไดติดตอผูใชบัณฑิต หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยสอบถามทางโทรศัพท ตามขอคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้งสัมภาษณ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/ ธุรกิจครอบครัวดวย

2) การสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(E-Mail) ไดสงแบบสอบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต หรือ
ผูบังคับบัญชาชั้นตน ตามรายชื่อทาง E-Mail address ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษา

3) การสอบถามทางไปรษณีย (Mailed Questionnaires) ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต หรือ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตามรายชื่อ ที่อยู ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท ที่ไดจาก
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ

ผลการศึกษา    ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของ
สถาบัน จําแนกตามคณะ ระดับปริญญา

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย

บริหารธุรกิจ 183 4.63 - - 184 4.63
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รายละเอียดตาม รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2553 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร  (สมศ.16.2-1.1)

สําหรับปการศึกษา 2554   กองแผนงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน กรรมการประเมิน กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาเฉลี่ย 3.51 คาเฉลี่ย  ...

ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 4.63 คาเฉลี่ย 4.63 คาเฉลี่ย  ... คาเฉลี่ย  ...
คะแนนอิงเกณฑ 4.63 คะแนน 4.63 คะแนน ... คะแนน ... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.16.2-1.1 รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2553   
โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

235

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

สถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความ

เชี่ยวชาญของสถานศึกษา   ไมต่ํากวา 3.51   จากคะแนนเต็ม 5   
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญของสถาบัน  และเกิดผลกระทบที่

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน / บุคลากร / คณะ / สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ   

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน  5  ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

  ประเด็น 1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

คณะบริหารธุรกิจใชจุดเนนจุดเดนเดียวกับสถาบันฯ

ปการศึกษา 2554  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดจุดเนนจุดเดน คือ  “ ระบบและ
กลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต” โดย
พัฒนาเปนตัวบงชี้และกําหนดเกณฑการประเมินและผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว ในการประชุม  
ครั้งที่  2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4 (สมศ.17-1.1)  โดยสถาบันไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนนดังกลาว สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-
2556 ของสถาบัน และผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3 (สมศ.17-1.2)  โดยมียุทธศาสตร/กลยุทธที่สอดคลองกับจุดเนนจุดเดนของ
สถาบัน  ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาระบบการบริหารงานตางๆ  ของสถาบันใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ

กลยุทธที่ 3.2  พัฒนาสถาบันใหเปนองคการแหงความเปนเลิศดวยการพัฒนาระบบงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ

กลยุทธที่  3.7  พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ
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  ประเด็น 2   มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

2.1   คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดกิจกรรม / โครงการ / เปาหมาย / ตัวชี้วัด  ตามยุทธศาสตรสถาบัน
ดังกลาว โดยการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  
และมีผลการดําเนินงานปรากฏในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2554  คณะบริหารธุรกิจ  (สมศ.17-2.1)   

ตัวอยาง  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  
คณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งมีกิจกรรม / โครงการ / เปาหมาย / ตัวชี้วัด / ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรสถาบัน
ดังกลาว :

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
3. การพัฒนาระบบ
บริหารงานตางๆ ของ
สถาบัน ใหเอื้อตอการ
ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ไ ป สู
ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการ

กลยุทธที่ 3.2     พัฒนา
สถาบันใหเปนองคการ
แหงความเปนเลิศดวย
การพัฒนาระบบงานและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตาง ๆ

- โครงการฝกอบรมการ
ทํางานแบบเปนทีมและการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม

- โครงการบริหารจัดการ
ความรูภายในองคกร

-จัดอบรมปละ 1 ครั้ง
-จํานวนผูเขาอบรม 
รอยละ 80 ของ
บุคลากรคณะ

- จํานวนโครงการ
บริหาร จัดการความรู
ภายในองคกร 5 
โครงการ

- จํานวนครั้งในการจัด
อบรมและจํานวน
เจาหนาที่ที่ผานการ
ฝกอบรม

- จํานวนโครงการ
บริหารจัดการความรู
ภายในองคกร

โครงการสัมมนาคณะ
บริหารธุรกิจ หัวขอ “ 
แนวทางการ
บริหารงานการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ” 
ครั้งที่ 1  ประจําป
การศึกษา 2554  ณ 
สวนปญจะรีสอรต อ.
บางบอ จ.สมุทร 
ปราการ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 24 คน จาก
จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด 25 
คน คิดเปนรอยละ 96

จํานวนโครงการบริหาร
จัดการความรู 5 
โครงการ ไดแก
1.โครงการสัมมนา 
Best Practices for 
teaching on-line 
how to develop an 
on-line course way 
succeed 
2.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ประกันคุณภาพากร
ศึกษาภายในคณะ
บริหารธุรกิจ”
3.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “ทิศ
ทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพากร
ศึกษาภายในคณะ
บริหารธุรกิจ ป
การศึกษา 2554”
3โครงการฝกอบรม”
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดตอประสานงาน”
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

- โครงการอบรมสัมมนาการ
จัดการทั่วไปและการศึกษา
ดูงานสถาบันการศึกษาและ
บริษัทเอกชนที่มีการจัดการ
ที่ดี

- โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ ในระบบการเรียน 
โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิคส                   
(E-learning)

1. บุคลากรของคณะ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
รอยละ 80
2. บุคลากรของคณะ
ไดรับประสบการณและ
เห็นตัวอยางการ
ดําเนินงานที่ดี           
รอยละ 80

- อบรม 1 โครงการ

ดานปริมาณ
-จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมโครงการ
ดานคุณภาพ
- ผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่

- จํานวนโครงการ
อบรม

4.โครงการฝกอบรม 
“การใชโปรแกรม
ขอมูล Microsoft 
Access”
5.การประชุมวิชาการ
สถาบัน (1 เม.ย.54)
6.การแบงปนความรู 
(Proceeding)

1. โครงการสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
บุคลากร ณ ประเทษ
ฮังการี สโลวัค 
สาธารณรัฐเชค  
ออสเตรีย  เมื่อวันที่ 
21-27 ตุลาคม 2555

1. โครงการสัมมนา 
Best Practices for 
teaching on-line 
how to develop an 
on-line course way 
succees

กลยุทธที่3.7      
พัฒนาดานกายภาพ
ของสถาบันให
ครอบคลุมประเด็น
ตางๆ

- โครงการสงเสริมให
สํานักงานมีสภาพเหมาะสม
กับการทํางาน

- จํานวน 1 โครงการ - จํานวนโครงการ คณะฯ ไดทําการ
ปรับแตงและรักษาภูมิ
ทัศนใหสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติ
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม    โดยนํา
ไมดอก ไมประดับ  
ภาพวาด  ตาง ๆ มาจัด
ในบริเวณที่ทําการ
คณะ  เพื่อปรับแตง
และรักษาภูมิทัศนให
สวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  มีการ
จัดวางเฟอรนิเจอร โตะ 
เกาอี้ โซฟา โตะทํางาน 
แบงหองทํางานเปน
สัดสวน  ไดอยางลงตัว
และมีความเหมาะสม   
สรางบรรยากาศ
บริเวณ ชั้น 9-10 เปน  
NIDA  MBA   ที่มี
ชีวิตชีวา  นักศึกษา
สามารถเรียนไดอยางมี
ความสุข-The lively 
MBA & The living 
Business School
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  ประเด็น  3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและ
จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา  ไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5

ปการศึกษา 2554  ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน
ตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน ประกอบดวย 

1) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2) การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
3) สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
4) จัดใหมีพื้นที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
5) บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ
6) บริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
7) บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ (บริการดานการศึกษา/บริการดานอาหาร/

บริการดานการพยาบาล/บริการดานสถานที่/อุปกรณในการออกกําลังกาย)

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบันตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบัน ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 รายละเอียดตามเอกสารการสํารวจ 
“ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2554 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน (ในภาพรวม)”

  ประเด็น 4  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญของสถาบัน  และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยูที่ ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  มี
พื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น  2,125  ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย  หองเรียน  หอง
สุขาสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และหองใชสอยตางๆ  คณะฯ ไดทําการปรับแตงและ
รักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยนําไมดอก ไมประดับ  
ภาพวาด  ตางๆ มาจัดในบริเวณที่ทําการคณะ  เพื่อปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีการจัดวางเฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ โซฟา โตะทํางาน แบงหองทํางาน
เปนสัดสวน  ไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม  สรางบรรยากาศบริเวณ ชั้น 9-10 เปน  NIDA  MBA  ที่มี
ชีวิตชีวา  นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School  
ออกแบบตราสัญญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปนสากล  และทําการเผยแพร
ออกไปสูสาธารณะในวงกวาง  สิ่งเหลานี้ลวนเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาและ
บุคลากร   อีกทั้งยังเอื้อใหคณะฯ สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และความ
เชี่ยวชาญของคณะ ในการผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติไปแลวเปนจํานวน
มากกวา 6,000 คน   โดยบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบงานบริหารพัฒนาประเทศ ทํา
คุณประโยชนแกประเทศชาติและสรางคุณคาตอสังคม  ทําหนาที่นักบริหารระดับสูงในหนวยงานตางๆ  ทั้ง
องคกรภาครัฐและเอกชน  (สมศ.17-4.1)
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  ประเด็น 5  ผูเรียน / บุคลากร / คณะ / สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ   

สถานศึกษา – คณะบริหารธุรกิจ  จากผลการดําเนินงานในประเด็นที่ 4  ทําใหคณะบริหารธุรกิจมี
เอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน ในการเปน  NIDA BUSINESS SCHOOL  เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และ
สอดคลองกับการกําหนดจุดเนนจุดเดนของสถาบัน คือ  “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต”  

นักศึกษา   ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะบริหารธุรกิจไดปฏิบัติภารกิจดานการผลิตบัณฑิตเพื่อให
นักศึกษาของคณะฯ  มีความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาบริหารธุรกิจ มีศักยภาพ ความรู ความสามารถมีเอกลักษณ
ตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด  ในการเปน NIDA BUSINESS SCHOOL  และ
สอดคลองกับการกําหนดจุดเนนจุดเดนของสถาบัน คือ  “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต”  ดังจะเห็นไดวา อาจารย  นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจทั้ง นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 3 ปที่ผานมา (ป 2552-2554) ไดรับ
การยอมรับโดยการไดรับรางวัลทั้งระดับชาติ/นานาชาติ  ดังนี้   (สมศ.17-5.1)

ที่ คณะ
ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล
ชื่อผลงาน (ชื่อ

บทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร

(อจ,นศ,/ศิษยเกา/
บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล(วิชา 
การ/วิชาชีพ/คุณธรรม
จริยธรรม/กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ, 

นานาชาติ)

1 คณะ
บริหารธุรกิจ

8-11มิ.ย.
2552  

Best Paper 
Award

“The 2009 EABR 
(Business & ETLC 
(Teaching) 
Conference”   
organized by  
The Clute 
Institute for 
Academic Research  
on June 8-11, 
2009  held at the 
Diplomat  Hotel, 
Prague, Czech 
Republic.

The Clute 
Institute for 
Academic 
Research  
Prague, Czech 
Republic.

รศ.ดร.บุญชัย     
หงสจารุ   

อาจารย วิชาการ นานา
ชาติ

2 คณะ
บริหารธุรกิจ

หนังสือ           
สํานักงาน
คณะกรรม   
การโดย
นิตยสาร
เสนทางไทย  
ที่ 
337/0252 
ลงวันที่ 23 
กันยายน 
2552  

“คนดี
สังคมไทย  
ประจําป 
2552  สาขา
บริหาร
การศึกษา”   

- คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน 
“คนดีสังคมไทย”  
โดย  นิตยสาร
เสนทางไทย  เปน
รางวัลเกียรติยศ 
เพื่อประกาศ
เกียรติคุณคนดี
สังคมไทย คนดี 
ความดี แทนคุณ
แผนดิน

รศ.ดร.เอกชัย  
นิตยาเกษตร
วัฒน  

อาจารย คุณธรรม
จริยธรรม

ชาติ

3 คณะ
บริหารธุรกิจ

ต.ค. 
2552

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชื่อรางวัล  
Most  Active 
Order Awards  
ในการแขงขัน
โครงการ Thai 
BMA Bond 
Star Challenge 
ป 2009

นักศึกษา 
โครงการภาค
ปกติ (RMBA) 
จํานวน 3 คน          
1)นายสิทธาเกติ์  
ปุกหุต 2) นาย
จรณินท พันธ
เจริญกิจ
3)นายปวีร 
จินตนาปรา 
โมทย

นักศึกษา วิชาการ ชาติ
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ที่ คณะ
ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล
ชื่อผลงาน (ชื่อ

บทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร

(อจ,นศ,/ศิษยเกา/
บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล(วิชา 
การ/วิชาชีพ/คุณธรรม
จริยธรรม/กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ, 

นานาชาติ)

4 คณะ
บริหารธุรกิจ

พ.ย. 
2552

รางวัลชนะเลิศ
ในการแขงขัน
โครงการ  TFEX  
Simulation 
2009  :  
Click2Win  

นักศึกษา 
โครงการภาค
ปกติ (RMBA)          
นายสิทธาเกติ์  
ปุกหุต

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

5 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2  ชื่อ
รางวัล  Young 
Financial Star 
Competition 
2009
ประเภท SET  
Star 
Researcher

นักศึกษา 
โครงการภาค
ปกติ (RMBA)          
นายปวีร 
จินตนาปรา 
โมทย

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

6 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2    ชื่อ
รางวัล Young 
Financial Star 
Competition 
2009
ประเภท MTL 
Star 
Insurance 
Planner

นักศึกษา 
โครงการภาค
ปกติ (RMBA)      
น.ส.ธิตา  
โพธิอาศน

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

7 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ชื่อ
รางวัล SET 
Click2Win200
9:  Thailand 
Stock 
Simulation
ประเภทนัก
ลงทุนตัวจริง

นักศึกษา 
โครงการภาค
ปกติ (RMBA)          
นายปวีร 
จินตนาปรา 
โมทย

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

8 คณะ
บริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ชื่อ
รางวัล SET 
Click2Win200
9:  Thailand 
Stock 
Simulation
ประเภทผูติดตอ
กับผูลงทุน

นักศึกษา 
โครงการภาค
ปกติ (RMBA)          
นายธวัช  ชัย
ศรีสุรพันธุ

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

9 คณะ
บริหารธุรกิจ

27-28 
ก.ย.53

Best Paper 
Certificate

Collateral 
Valuation in 
Clearing and 
Settlement 
System

Annual Hawaii 
International 
Business 
Research 
Conference 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ผศ.ดร.นฤมล 
สอาดโฉม

อาจารย วิชาการ นานา
ชาติ
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ที่ คณะ
ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล
ชื่อผลงาน (ชื่อ

บทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร

(อจ,นศ,/ศิษยเกา/
บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล(วิชา 
การ/วิชาชีพ/คุณธรรม
จริยธรรม/กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ, 

นานาชาติ)

10 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 
พ.ย.53

รางวัลชนะเลิศ
(ระดับปริญญา
โท) การแขงขัน 
MFC Talent 
Award ครั้งที่ 7 
ประจําป 2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตรภาค
ปกติ (RMBA) 
จํานวน 3 คน          
1) น.ส.เกรียง
ทิพย แซอึ้ง        
2) นายณัฐพงศ 
ขจรกิจอภิรักษ 
3) นายศานิต ป
ยะศิริศิลป

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

11 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 
พ.ย.53

รางวัลรอง
ชนะเลิศ (ระดับ
ปริญญาโท) การ
แขงขัน MFC 
Talent Award 
ครั้งที่ 7 
ประจําป 2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตรภาค
ปกติ (RMBA) 
จํานวน 3 คน          
1) น.ส.เกรียง
ทิพย แซอึ้ง        
2) นายณัฐพงศ 
ขจรกิจอภิรักษ 
3) นายศานิต ป
ยะศิริศิลป

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

12 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 
พ.ย.53

รางวัล Best 
Equity 
Potfolio 
Managemen
t ในการ
แขงขัน MFC 
Talent 
Award ครั้งที่ 
7 ประจําป 
2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตรภาค
ปกติ (RMBA) 
จํานวน 3 คน          
1) น.ส.เกรียง
ทิพย แซอึ้ง        
2) นายณัฐพงศ 
ขจรกิจอภิรักษ 
3) นายศานิต ป
ยะศิริศิลป

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

13 คณะ
บริหารธุรกิจ

12-13 
พ.ย.53

รางวัล Best 
Fixed -
Income 
Portfolio 
Management         
ในการแขงขัน 
MFC Talent 
Award ครั้งที่ 7 
ประจําป 2554

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นักศึกษา 
หลักสูตร MSc 
in FIRM 
จํานวน 3 คน             
1) นายศราวุฒิ 
แซตั้ง            
2) นายพงษ
สิทธิ์ เหลือง
เพชรงาม 3) 
นายพงศอรรถ 
สมราง

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

14 คณะ
บริหารธุรกิจ

24 ธ.ค.
53

รางวัลระดับ
ดีเดน (รางวัล
สภาวิจัย
แหงชาติ : 
รางวัล
วิทยานิพนธ
ประจําป 2553)

ผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีและ
โครงสรางทางกฎ 
หมายและตลาดทุน
ของประเทศตอความ 
สามารถของขอมูล
ทางบัญชีในการ
อธิบายราคา
หลักทรัพย :
กรณีศึกษาบริษัทใน
สหภาพยุโรป

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ดร.สุนทรี ปฐ
พาณิชยโชติ

ศิษยเกา วิชาการ ชาติ
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ที่ คณะ
ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล
ชื่อผลงาน (ชื่อ

บทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงานที่มอบ ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร

(อจ,นศ,/ศิษยเกา/
บุคลากรสายสนับสนุน)

ประเภทรางวัล(วิชา 
การ/วิชาชีพ/คุณธรรม
จริยธรรม/กีฬา/อื่นๆ)

ระดับรางวัล
(ชาติ, 

นานาชาติ)

15 คณะ
บริหารธุรกิจ

2 ก.พ.54 ประกาศเกียรติ
คุณในฐานนะ
อาจารยที่
ปรึกษาหลักที่ให
คําแนะ นําและ
ควบคุมการ
จัดทําวิทยา 
นิพนธ

ผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีและ
โครงสรางทาง
กฎหมายและตลาด
ทุนของประเทศตอ
ความ สามารถของ
ขอมูลทางบัญชีใน
การอธิบายราคา
หลักทรัพย :
กรณีศึกษาบริษัทใน
สหภาพยุโรป

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

ผศ.ดร.กนก
พร นาคทับที

อาจารย วิชาชีพ ชาติ

16 คณะ
บริหารธุรกิจ

6-9 มิ.ย.
54

Best Paper 
Award 

Instantaneous 
Marketing: An 
Analysis of 
Processes to 
Make a Connection
with Customers 
through New 
Communications 
Technologies

The 2011 
European 
Academic 
Conference 
ประเทศสเปน

รศ.ดร.บุญชัย 
หงสจารุ

อาจารย วิชาการ นานาชาติ

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.17-1.1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4  เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้ 
จุดเนน จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

สมศ.17-1.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  เรื่อง  รางแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

สมศ.17-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2554  
คณะบริหารธุรกิจ  

สมศ.17-3.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2553 กลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สมศ.17-4.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สมศ.17-5.1 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ อาทิ  ใบประกาศเกียรติคุณ, ภาพถาย ฯลฯ
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
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ตัวบงชี้ที่  18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ     

ตัวบงชี้ที่  18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน   
ประเด็น “การสงเสริมบุคลากรภายในสถาบันในการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงาน  โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ”

ประเด็นการพิจารณา

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบัน คือ ประเด็น “การสงเสริมบุคลากร
ภายในสถาบันในการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกร” และมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการดังกลาว โดยมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็น
การพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

  ประเด็น  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)

ในการสนับสนุน/สงเสริมบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหมีความคิดสรางสรรคในการ
ยกระดับการปฏิบัติงานของสถาบัน ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
บริหารจัดการ รวมถึงเปนการสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานและระหวาง
หนวยงาน โดยสถาบันไดดําเนินการผานโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อเปนการ
ปรับปรุง ยกระดับการปฏิบัติงาน เสริมสรางศักยภาพที่ไดจากความรู รวมถึงปองกันขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจทํา
ใหการสงมอบบริการทางการศึกษา และการบริการตางๆ ของทางสถาบันติดขัด   

สถาบันไดมีการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปตามวงจรคุณภาพ  ดังนี้

1)  Plan    ระดับสถาบัน  สถาบันมีแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ระดับสถาบัน ซึ่งมุงเนน
ยุทธศาสตรของสถาบัน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการบริการดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ
ระบบงานตางๆ ของสถาบัน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1  การสรรหาร/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง สามารถขับเคลื่อน
สถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
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ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบันใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปน
เลิศทางวิชาการ

MAY<mphanpa@hotmail.com>;ยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดาน
หลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม

ยุทธศาสตร 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม

ซึ่งจากแผนระดับสถาบันดังกลาว ไดถายทอดสูแผนการจัดการความรูระดับหนวยงานของสถาบัน จํานวน 
18 หนวยงาน ซึ่งในแผนนั้นไดระบุอยางชัดเจนในยุทธศาสตรที่มุงเนน  ประเด็นความรูที่จัดการความรู  เปาหมาย
ของประเด็นความรู  ผูรู หรือผูมีประสบการณ  กลุมเปาหมาย  กิจกรรม  ผลผลิตที่ได และการประเมินผลจาก
โครงการ  (สมศ.18.1-1.1)  

ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนหลัการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2552, 2553, 
2554  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรดังกลาว  มีการระบุอยางชัดเจนในยุทธศาสตรที่มุงเนน  ประเด็นความรูที่
จัดการความรู  เปาหมายของประเด็นความรู  ผูรู หรือผูมีประสบการณ  กลุมเปาหมาย  กิจกรรม  ผลผลิตที่ได 
และการประเมินผลจากโครงการ  (สมศ.18.1-1.2)   

2)  Do  ระดับสถาบันและระดับคณะ   จากแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ ระดับ
สถาบัน และแผนการจัดการความรู ระดับหนวยงาน  ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องจากคณะทํางานระดับสถาบัน 
และคณะทํางานระดับหนวยงานซึ่งคณะทํางานดังกลาวลวนเปนตัวแทนบุคลากรจากหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้ง
จากทางสถาบันโดยในระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงานตามแผนหลักการจัดการความรู  โดยกําหนด
กิจกรรม / โครงการที่สอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินนกิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่กําหนดในแผน  (สมศ 18.1-
1.3)  

3)  Check    ระดับสถาบันและระดับคณะ  สถาบันไดมีการกํากับ/ติดตาม/รายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนดังกลาว ทั้งระดับสถาบัน และระดับหนวยงานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคการ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการจากหนวยงานตางๆ ของสถาบัน 18 หนวยงาน ซึ่งในปงบประมาณ 
2554 มีการจัดประชุมจํานวน 6 ครั้ง  นอกจากนั้นสถาบันไดมีการศึกษาสํารวจระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถาบันอยางตอเนื่อง ไดแกป 2549  2550  2551  และ 2554 เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงในการดําเนินการการ
จัดการความรูระดับสถาบัน   โดยในระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู  ประจําปงบประมาณ รอบ 6  เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอที่ประชุมคณะ และเสนอตอสถาบัน
ตามลําดับ  (สมศ 18.1-1.4)  

4)  Act    ระดับสถาบันและระดับคณะ   สถาบันมีการสรุปผลการดําเนินงานทั้งประจําปจากทุก
หนวยงาน เพื่อรับทราบถึงความสําเร็จตามแผน ความรูที่ไดจากระดับหนวยงาน และระดับสถาบัน  จากนั้นสถาบัน
ไดดําเนินการสัมมนาการจัดการความรูประจําป เพื่อสรุปภาพรวมแกบุคลากรที่รวมงาน รวมถึงการรวมเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงในการดําเนินกิจกรรมใหแกสถาบัน  ซึ่งขอมูลที่ไดจะนําไปประยุกตในการดําเนินการจัดการ
ความรูในปงบประมาณตอไป   โดยในระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากการสัมมนาดังกลาว
และจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูมาบรรจุในแผนหลักการจัดการความรูในปงบประมาณถัดไป  
(สมศ 18.1-1.5)  อาทิ

ปงบประมาณ 2554  ไดแก  - โครงการ Best Practices for Teaching on-line, how to develop 
an on-line course, way succeed  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554 - โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรมขอมูล Microsoft Access



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

246

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

   ประเด็น 2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

ระดับสถาบัน   สถาบันไดมีการดําเนินการตามแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ 
ในปงบประมาณ 2554  โดยมีความสําเร็จรอยละ 98.48

ระดับคณะ คณะบริหารุรกิจมีการดําเนินการตามแผนหลักการจัดการความรู ปงบประมาณ 2554 และ
บรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 95.24  ดังรายละเอียดตอไปนี้ (สมศ.18.1-2.1)

ป  2554 
จํานวนกิจกรรม / โครงการที่บรรจุในแผน 6
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการตามแผน 5

คิดเปนรอยละ 83.33

   ประเด็น 3  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน

ระดับสถาบัน  ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  ระดับสถาบันมีกิจกรรมการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  เปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรหนวยงานตางๆ  ไดมีการปรับปรุง  พัฒนางาน  
ยกระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสถาบันไดเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแต
ปงบประมาณ 2551  ถึงป 2554  ซึ่งเกณฑการพิจารณาคะแนนรอบแรกมี  ดังนี้ 

- ดานนวัตกรรม
- ดานการยกระดับผลการปฏิบัติงาน
- ดานการยกระดับของความเปนองคการแหงการเรียนรู
- ดานระดับการมีสวนรวมของบุคลากร
- ดานคุณคา และระดับการมีผลกระทบของโครงการ
โดยจะเห็นไดวาสถาบันใหความสําคัญดานความคิดสรางสรรค ซึ่งระบุเปนเกณฑดานนวัตกรรม

จากกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีทําใหบุคลากรในสถาบันมีการตื่นตัวในการพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน โครงการ Student’s Journey The way to success,   โครงการ 
HROD Academy Camp ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย,  โครงการประเมินผลการเรียนออนไลน ของกอง
แผนงาน,  โครงการ Book Delivery – Return Service  สํานักบรรณสารการพัฒนา,  โครงการ NIDA HR 
Clinic กองบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน  (สมศ.18.1-3.1)  นอกจากนั้นสถาบันสนับสนุนใหบุคลากร  
หนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในงานมหกรรม Knowledge 
Forum  ซึ่งหนวยงานตางๆจะนําเสนอผลงาน และความรูที่ไดในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของตน 
ผานทางซุมนิทรรศการ  กิจกรรมดังกลาวยังไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน มารวม
ศึกษาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งถือเปนการประชาสัมพันธ และเปนการสรางเครือขายใหแกสถาบัน   (สมศ.18.1-
3.2)  

ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจ  ในปงบประมาณ 2553  ไดนําเสนอโครงการ “การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ”  และ  ปงบประมาณ 2554  นําเสนอโครงการ “การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ”  โดยทั้ง 2 โครงการดังกลาว  เกิดข้ึนจากคณะบริหารธุรกิจมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  และมุงที่จะพัฒนางาน  กระบวนการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ในระยะแรกของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจ  ความเขาใจในตัวชี้วัดของบุคลากรยังไมชัดเจน  มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด  การมีสวนรวมของ
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บุคลากรคอนขางนอย  รวมทั้งขาดการสรางความรูในงานประกันคุณภาพการศึกษาลงสูผูมีสวนเกี่ยวของ  และ
ขาดการสรางเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานอื่น  ซึ่งภายหลังจากการดําเนินโครงการ
พัฒนาบริหารความรูภายในองคกร  คณะบริหารธุรกิจไดมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  ขึ้น ในป
การศึกษา 2553 และดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน  ทําใหคณะบริหารธุรกิจมีกระบวนการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบมากขึ้น  และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  และการ
ดําเนินงานเปนประจํา  โดยผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น  และมีการพัฒนาผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการวางแผนการดําเนินงาน  การ
ตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงใหบรรลุเปาประสงค  ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการ PDCA (Plan – Do –
Check – Act)  

   ประเด็น 4   มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน

ระดับสถาบันและระดับคณะ จากกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีทําใหสถาบันมีงาน/กิจกรรมที่
ไดรับการพัฒนา และยกระดับการดําเนินงาน ที่สามารถใชเปนตัวแบบแกหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งสถาบันไดรับเชิญใหนําเสนอตัวอยางโครงการ Helpdesk Service System สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเปนโครงการจากกิจกรรมนําเสนอแนวปฏิบัติที่ของสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 และนําเสนอโครงการ Book Delivery – Return Service สํานักบรรณสารการ
พัฒนาในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร  (สมศ.18.1-4.1)  

   ประเด็น 5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ระดับสถาบัน   จากกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  โครงการ Student’s Journey The way to 
success ไดรับรางวัลชมเชยดานนวัตกรรมการใหบริการ  จากสํานักงาน ก.พ.ร. ในป 2553

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4-5 ขอ
ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สมศ.18.1-1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ระดับสถาบัน  (ขอมูลกองงานพัฒนาบุคลากร)
สมศ.18.1-1.2 แผนหลัการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2554  
สมศ 18.1-1.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปงบประมาณ 2554
สมศ 18.1-1.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปงบประมาณ 2554
สมศ 18.1-1.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปงบประมาณ 2554
สมศ.18.1-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปงบประมาณ 2554
สมศ.18.1-3.1 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
สมศ.18.1-3.2 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
สมศ.18.1-4.1 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

หมายเหตุ กรณีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการผลการประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีสวนรวม
ใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
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ตัวบงชี้ที่  18.2       ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2   ภายนอกสถาบัน  
“ โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  NEC – New Entrepreneurs Creation) ”

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ  80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5    ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่ตางจากสถาบัน ซึ่งเปนผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็นที่   2 ภายนอกสถาบัน  ใน “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New 
Entrepreneurs Creation  :  NEC)”   โดยมีศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เปนผูรับผิดชอบ
การดําเนินงานโครงการนี้  ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม  กับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   โครงการ
ดังกลาวมีวัตถุประสงค  เพื่อผลักดัน ใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ  โดยการชวยเหลือและสรางผูประกอบการใหมให
ประสบผลสําเร็จมากที่สุดพรอมกาวไปสูการเปนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs ไดอยางมั่นคง  ตลอดจนเพื่อ
สนับสนุนบัณฑิตใหม ผูวางงาน ผูถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ 
ใหมีโอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง และเพิ่มความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ (3 ป
แรก) ใหสามารถอยูรอด และรักษาสถานภาพการจางงานไวได เพื่อเตรียมความพรอม ใหแก “ทายาทธุรกิจ” 
ในการสืบทอดกิจการใหสามารถรักษาสภาพการจางงานและสรางโอกาสขยายธุรกิจตอไปในอนาคต    

“โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)”  มีผลการ
ดําเนินงาน  5  ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

   ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยมีการวางขั้นตอนในการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ  ดังนี้    
Plan  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดจัดทําขอเสนอโครงการ “  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 

(New Entrepreneurs Creation :  NEC) ”  เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (สมศ.18.2-1.1), โดยใน
โครงการจะมีรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ  ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินงาน ผูเขารวมโครงการ กิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาการดําเนินงาน ประมาณการคาใชจายและแหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ และการประเมินผลโครงการ  
(สมศ.18.2-1.2)   
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Do        มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่ระบุไวในรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ   
(สมศ.18.2-1.3)  

Check   มีการประเมินผลโครงการ   (สมศ.18.2-1.4)   โดยมีการประเมิน 3 ประเด็นหลัก   ไดแก     
- ความรูที่ไดรับหลังการเขารวมโครงการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารวมโครงการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4    (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)

Act   นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ  มาปรับปรุงการใหบริการและปรับปรุง
โครงการ / กิจกรรม ในดานตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง (สมศ.
18.2-1.5)   เชน ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม,  จัดทํา web 
board ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการได
อยาง real time   

  ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ  80
การดําเนินงานโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation :  

NEC)” มีการกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัด ในแผนงานและกิจกรรม/โครงการ  และมีการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ
เปาหมาย ดังนี้   (สมศ.18.2-2.1)

- ป 2552  มีจํานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย  9  ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 81.82   

- ป 2553  มีจํานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย  9  ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 81.82     

- ป 2553  มีจํานวนตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย  10 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 90.91   

- รวมผลการดําเนินงาน 3 ป  มีจํานวนตัวชี้วัด 33 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุ
เปาหมาย 28 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 84.85 

ขอมูลประกอบการพิจารณา

การดําเนินงานโครงการ NEC 
ป  2554

จํานวนตัวชี้วัด 11
บรรลุเปาหมาย 10
คิดเปนรอยละ 90.91

   ประเด็น 3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  (New Entrepreneurs Creation : NEC)  มีกลุมเปาหมาย 

คือ
-  ผูวางงาน ที่มีความตั้งใจจะเปนผูประกอบการ
-  นักศึกษาจบใหม ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเปนผูประกอบการรุนใหม (Young Entrepreneur)
-  ผูประกอบการ ที่เริ่มตนประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปที่ผานมา แตธุรกิจยังไมเขมแข็งจําเปนตอง

ไดรับความรูและการบมเพาะในการสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคง 
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-  ทายาทเจาของกิจการ ที่เตรียมตัวเขารับการสืบทอดกิจการหรือรวมบริหารกิจการดวยการขยาย
กิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหมเปนของตนเอง

-  ผูประกอบอาชีพอื่นอยูแลว  เชน ขาราชการ พนักงาน ผูประกอบการวิชาชีพอิสระ (เชน สถาปนิก
, ทนายความ ฯลฯ) หรือผูรับจางอิสระแตตั้งใจจะเปลี่ยนมาเปนผูประกอบการ

สืบเนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยถือเปนกลยุทธ
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวดวยการสรางผูประกอบการใหม ขณะเดียวกันก็จะ
ชวยเหลือพัฒนาผูประกอบการ SMEs เดิมที่มีศักยภาพใหอยูรอด เพื่อให SMEs ทั้งรายใหมและรายเดิม
สามารถดํารงอยูและเจริญกาวหนา  กลยุทธสําคัญในการสรางและพัฒนาผูประกอบการ ไดแก การเพิ่มขีด
ความสามารถความรู ทักษะ ตามขนาด และระยะการเติบโตของธุรกิจในการประกอบการ ผานระบบการ
เรียนรูและถายทอดความรู ความตองการสภาพปญหาและสถานการณ (Customize) เชน ผานระบบบมเพาะ 
ระบบฝกอบรม ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษา   นอกจากนี้  การสรางและพัฒนาผูประกอบการ นับเปนอีกหนึ่งใน
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน  มีเปาประสงคเพื่อบมเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแตเริ่มตนกิจการ จนถึงระดับที่
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถนําพาวิสาหกิจไปสูระดับมาตรฐานสากล โดยใชแนวทางที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสม เชน การฝกอบรม การใหคําปรึกษาแนะนํา การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การ
ถายทอดเทคโนโลยี  ฯลฯ

ดวยยุทธศาสตรการดําเนินงานดังกลาวนี้   กลุมคนที่เขารวมโครงการจะไดรับการชวยเหลือและ
สนับสนุนใหเปนผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุดพรอมกาวไปสูการเปนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs 
ไดอยางมั่นคง  เปนการใหความชวยเหลือผูประกอบการอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด  อัน
กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหแกผูเขารวมโครงการเปนอยางยิ่ง    (สมศ.18.2-3.1)

  ประเด็น 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)  มีผลการ
ดําเนินงานโครงการกอใหเกิดผลกระทบทีเปนประโยชน  สรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน / องคกรใหมีความ
เขมแข็ง  โดยชวยทําใหกิจการ ชุมชน / สังคม เกิดผลดังนี้

-  เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล(สงคืนแกประเทศในรูปของภาษีเงินไดตอปทุกป
-  เกิดการลงทุนตั้งแต 1.0 ลานบาท ขึ้นไป  (เปนการขยายงาน และวงจรเศรษฐกิจใหใหญและ

แข็งแกรงขึ้น)
-  เกิดการจางงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เปนการชวยเหลือชุมชนใหมีงานทําและขยายฐานภาษีใหกวาง

ขึ้น)
-  เกิดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม  ไมนอยกวารอยละ 85  (สมศ.18.2-4.1)

 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาต ิ     

ในป 2554 มีผูเขารวมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:NEC)   ภายใตการบริหารงานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร  ที่ไดรับรางวัล  และเผยแพรสูสาธาณชนในวงกวาง  (พรอมภาพประกอบ)  (สมศ.
18.2-5.1)  ดังนี้

1. คุณสมชาย ทิมเทพ (กรรมการผูจัดการ แอทิฟ ชายน บจก.  -  ชุดสาธิตหลักการทํางาน
ของเครื่องผลิตโอโซนที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ, เครื่องฟอกอากาศใชภายในที่พักอาศัย, เครื่องฟอก
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อากาศใชภายในรถยนต)   ผูประกอบการ NIDA-NEC ป 2546 ที่ไดรับรางวัล NEC AWARD-54  เมื่อวัน
อังคารที่ 27 กันยายน 2554  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 

   

                                        
             

                 คุณสมชาย ทิมเทพ                        ชุดสาธิตหลักการทํางานของเครื่องผลิตโอโซนที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ
    (กรรมการผูจัดการ แอทิฟ ชายน บจก.)                                                         
              กับรางวัล NEC AWARD

                                      

                 
  เครื่องฟอกอากาศใชภายในที่พักอาศัย                                          เครื่องฟอกอากาศใชภายในรถยนต

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4-5   ขอ

ผลการดําเนินงาน 5   ขอ 5   ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สมศ.18.2-1.1 ขอเสนอโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   ป 2554  

สมศ.18.2-1.2  แผนปฏิบัติงานโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   ป 2554  

สมศ.18.2-1.3 แฟมปฏิบัติงานโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   ป 2554  

สมศ.18.2-1.4 แบบประเมินผลโครงการ “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ป 2554  (ใบประเมินผล เพื่อวัด
ความพึงพอใจและคําเสนอแนะ)

สมศ.18.2-1.5 ผลการประเมินโครงการ “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ป 2554  (ใบประเมินผล เพื่อวัด
ความพึงพอใจ และคําเสนอแนะ)

สมศ.18.2-2.1 แผนปฏิบัติงานโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   ป 2554  

สมศ.18.2-3.1 แฟมปฏิบัติงานโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   ป 2554  

สมศ.18.2-4.1 แฟมปฏิบัติงานโครงการ  “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 
Creation:  NEC)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   ป 2554  

สมศ.18.2-5.1 หลักฐาน/ภาพถายการไดรับรางวัล  ป 2554

หมายเหตุ      กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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ผลการประเมิน

ประเภทของตัวบงชี้ จํานวนตัวบงชี้ คาเฉลี่ยที่ได
ตัวบงชี้พื้นฐาน 14 4.82
ตัวบงชี้อัตลักษณ 3 4.82
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 5.00
ตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา
(ตัวบงชี้ 1-11)

11 4.82

ภาพรวม  (ยกเวน สมศ.2, สมศ.4, สมศ.12) 19 4.83
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
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3.1 ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้รายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

(ตามเกณฑ สกอ.)
การบรรลุเปาหมาย
(/ บรรลุ , X ไมบรรลุ)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ตัวบงชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน มีการดําเนินการ 8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละอาจารยคุณวุฒิ 
ป.เอก ≥80

20.00 รอยละ 90.91 5 คะแนน /
22.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

(ตามเกณฑ สกอ.)
การบรรลุเปาหมาย
(/ บรรลุ , X ไมบรรลุ)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร
ตัวบงชี้ สกอ.2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละอาจารยที่ดํารง

ตําแหนง รศ. และ ศ.≥50
15.00 รอยละ 68.18 5 คะแนน /
22.00

ตัวบงชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู

มีการดําเนินการ 7 ขอ - ขอ - คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการ 7 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน X

ตัวบงชี้ สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะ

มีการดําเนินการ 5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

มีการดําเนินการ 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.1 บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 80 369.00 รอยละ 92.71 4.64 คะแนน /
398.00

ตัวบงชี้ สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแหงชาติ

4.00 คะแนน 846.40 รอยละ 4.63 4.63 คะแนน /
183.00

ตัวบงชี้ สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 25 160.25 รอยละ 26.84 5 คะแนน /
597.00

ตัวบงชี้ สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

- - รอยละ - - คะแนน /
-

ตัวบงชี้ สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย คาดัชนีเปน 6 154.00 รอยละ 7 5 คะแนน /
22.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

(ตามเกณฑ สกอ.)
การบรรลุเปาหมาย
(/ บรรลุ , X ไมบรรลุ)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ   
ดานขอมูลขาวสาร

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีการดําเนินการ 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน /
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

มีการดําเนินการ 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

75,000 บาท/คน 21,604,350.00 982,015.91 บาท/คน 5.00 คะแนน /

22.00
ตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
5 คะแนน 16.25 รอยละ 73.86 5 คะแนน /

22.00
ตัวบงชี้ สมศ.6 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 3.00 รอยละ 13.64 5 คะแนน /

22.00
ตัวบงชี้ สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคณุภาพ รอยละ 10 4.25 รอยละ 19.32 5 คะแนน /

22.00
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
ตัวบงชี้ สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม

มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

(ตามเกณฑ สกอ.)
การบรรลุเปาหมาย
(/ บรรลุ , X ไมบรรลุ)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร
ตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
รอยละ 30 9.00 รอยละ 100 5 คะแนน /

9.00
ตัวบงชี้ สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปฏิบัติได 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ สกอ.7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
ตัวบงชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการดําเนินการ 5 ขอ - ขอ - คะแนน /
ตัวบงชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินการ 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 4.00 คะแนน - คะแนน - คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน

4.00 คะแนน 4.68 คะแนน 4.68 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

(ตามเกณฑ สกอ.)
การบรรลุเปาหมาย
(/ บรรลุ , X ไมบรรลุ)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการดําเนินการ 9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด

4.51 คะแนน 102.00 4.86 คะแนน 4.86 คะแนน /
21.00

ตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิด   

อัตลักษณ
ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.00 คะแนน 843.86 รอยละ 4.61 4.61 คะแนน /
183.00

ตัวบงชี้ สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของ
สถาบันผลลัพธ

ปฏิบัติได 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.18 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน
ดานตางๆ ของสถาบัน

ประเด็นที่ 1 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
ประเด็นที่ 2 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 10 อัตลักษณและจุดเนน จุดเดน
ตัวบงชี้ (อัตลักษณ) 10.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม

มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

(ตามเกณฑ สกอ.)
การบรรลุเปาหมาย
(/ บรรลุ , X ไมบรรลุ)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร
ตัวบงชี้ (จุดเนน จุดเดน) 10.2 ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3D
3D 99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
3D 99.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจ
ตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ทั้ง 3 ดาน

มีการดําเนินการ 3 ขอ 3 ขอ 5 คะแนน /

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.) 102.00 21 4.86 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ สมศ.) 57.95 12 4.83 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (รวมตัวบงชี้ สกอ.และ สมศ.) 159.95 33 4.85 คะแนน
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3.2   ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผน

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 4.50 5.00 4.71 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้ สกอ.2.5 
มาคํานวณ

3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก
5 การบริการวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ดีมาก
6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก
7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้ สกอ.7.3 

มาคํานวณ
8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก
9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.3 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - 5.00 5.00 ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมา-
ภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.7.3 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

5.00 4.78 - 4.83 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.2.5 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู

- 4.50 - 4.50 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.4 ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหาร ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มุมมองดานบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.83 5.00 4.86 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 มาคํานวณ

2. ดานกระบวนการภายใน - 4.88 - 4.88 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 มาคํานวณ

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 5.00 4.50 - 4.75 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.5 ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ - - - - - ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.2.5 
มาคํานวณ

2) ดานวิชาการ 5.00 4.33 - 4.60 ดีมาก

3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.7.3 
มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.82 ดีมาก
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก
2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก
3) ดานการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม
- 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.90 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ
5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
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บทที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(โดยกรรมการประเมิน)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน : คณะบริหารธุรกิจ

ประจําปการศึกษา 2554

โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.1 รายนามคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ปการศึกษา 2554

………………………………………………………………………………………………………

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมศานต  โชติชาครพันธ ประธาน
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

…………………………………………………………………………………..…………………..

2) อาจารยสุมนรัตน  ชื่นพุฒิ อนุกรรมการ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

……………………………………………………………………………………........................
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นาคทับที อนุกรรมการและเลขานุการ

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.2  บทนํา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545    
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา   โดยในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบประกันคุณภาพภายใน  และ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 48  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวน 
การบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self 
Assessment Report  -  SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2554  
ประกอบดวย

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมศานต  โชติชาครพันธ ประธาน
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2) อาจารยสุมนรัตน  ชื่นพุฒิ อนุกรรมการ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นาคทับที อนุกรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะอนุกรรมการฯ  ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
การศึกษา 2554  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในปการศึกษา 2554  วามีการดําเนินการได
อยางมีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงคและพันธกิจหลักของคณะ  สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
ของสถาบันฯ  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมถึงเพื่อใหไดขอมูลซึ่งจะชวยสะทอนให
เห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของคณะฯ  พรอมทั้ง  เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
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4.3  วิธีประเมิน

4.3.1  การวางแผนและการประเมิน

1) การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
1.1 ประสานงานกับคณะฯ เพื่อกําหนดวัน เวลา ตรวจประเมิน คือ วันที่ 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2554     เวลา 9.00 - 16.30 น. 
1.2 คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดทําการศึกษาขอมูล

โดยการศึกษาเอกสารสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
การศึกษา 2553   ประกอบดวย

1.2.1 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)    
1.2.2 ขอมูลพื้นฐาน  (Common Data Set)
1.2.3 คูมือการประกันคุณภาพ

  1.2.4 เอกสารประกอบการประเมิน 9 องคประกอบ  
1.2.5 เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  เอกสารประกอบการสอน ตํารา แฟม

ปฏิบัติงาน ฯลฯ

2) การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม  วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555
1.1 พบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ  และผูปฏิบัติงาน  

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดพบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ
และผูปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  คณบดี  รองคณบดี  อาจารย  และเจาหนาท่ีสายสนับสนุน  ทําการสนทนา
ซักถามขอมูลตางๆ  ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นและแนะนําแนวทางการแกไข   

1.2 Presentation by Power Point  นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554

1.3 ตรวจสอบเอกสาร  และทําการวิเคราะห  สรุปขอมูลจากรายงานการประเมิน
ตนเอง  เอกสารประกอบการประเมิน 9 องคประกอบ  และหลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ  เชน   
เอกสารประกอบการสอน  ตํารา  แฟมปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ของคณะบริหารธุรกิจ  

3) การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปการศึกษา 2554  เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

4.3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล

1) ขอมูลจากเอกสาร   โดยไดทําการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก

1.1 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)    
1.2 ขอมูลพื้นฐาน  (Common Data Set)
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1.3 คูมือการประกันคุณภาพ
  1.4 เอกสารประกอบการประเมิน 9 องคประกอบ  

1.5 เอกสารอื่นที่ เกี่ยวของ  เชน  เอกสารประกอบการสอน  ตํารา  แฟม
ปฏิบัติงาน ฯลฯ

2) ขอมูลที่เปนจริง  คณะอนุกรรมการฯ  ไดทําการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือ
ของขอมูล  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของคณะฯ  
พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดดําเนินการ  ดังนี้

1.1 การพบ  สนทนา  รับฟงปญหา  ซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พรอมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแกไขกับผูบริหาร  อาจารย  และผูปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ  

1.2 รับฟง  Presentation by Power Point  นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2554   

1.4 ทําการสังเกตและไปตรวจเยี่ยมสถานที่จริง   อาทิ  สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ  
ซึ่งประกอบดวย  หองทํางานผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่  หองประชุม  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
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4.4 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง  กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ตัวบงชี้ สกอ.1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน

มีการดําเนินการ 
8 ขอ

8 ขอ 5 คะแนน / 8 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ.2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

มีการดําเนินการ 
5 ขอ

5 ขอ 4 คะแนน / 5 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.2 อาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

รอยละอาจารย
คุณวุฒิ ป.เอก 

≥80

20.00 รอยละ 90.91 5 คะแนน / 20.00 รอยละ 90.91 5.00 คะแนน /
22.00 22.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.2.3 อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละอาจารยที่
ดํารงตําแหนง

รศ. และ ศ. ≥50

15.00 รอยละ 68.18 5 คะแนน / 15.00 รอยละ 68.18 5.00 คะแนน /

22.00 22.00

ตัวบงชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

มีการดําเนินการ 
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู

มีการดําเนินการ
7 ขอ

- ขอ - คะแนน / - ขอ - คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน

มีการดําเนินการ
7 ขอ

6 ขอ 4 คะแนน X 6 ขอ 4 คะแนน X

ตัวบงชี้ สกอ.2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

6 ขอ 5 คะแนน / 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

มีการดําเนินการ
4 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.1 บัณฑิต
ปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 80 369.00 รอยละ 92.71 4.64 คะแนน / 369.00 รอยละ 92.71 4.64 คะแนน /

398.00 398.00

ตัวบงชี้ สมศ.2 คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ

4.00 คะแนน 846.40 รอยละ 4.63 4.63 คะแนน / 846.40 รอยละ 4.63 4.63 คะแนน /

183.00 183.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.3 ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 25 160.25 รอยละ 26.84 5 คะแนน / 160.25 รอยละ 28.26 5.00 คะแนน /

597.00 567.00

ตัวบงชี้ สมศ.4 ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

- - รอยละ - - คะแนน / - รอยละ - - คะแนน /

- -

ตัวบงชี้ สมศ.14 การพัฒนา
คณาจารย

คาดัชนีเปน 6 154.00 รอยละ 7 5 คะแนน / 154.00 รอยละ 7.00 5.00 คะแนน /
22.00 22.00

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ สกอ.3.1 ระบบและกลไก
การใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.3.2 ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

มีการดําเนินการ
6 ขอ

6 ขอ 5 คะแนน / 6 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ สกอ.4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค

มีการดําเนินการ
4 ขอ

5 ขอ 4 คะแนน / 5 ขอ 4 คะแนน /
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา

75,000 บาท/
คน

21,604,350.00 982,015.91 บาท/
คน

5.00 คะแนน / 21,604,350.00 982,015.91 บาท/
คน

5.00 คะแนน /

22.00 22.00

ตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

5 คะแนน 16.25 รอยละ 73.86 5 คะแนน / 16.25 รอยละ 73.86 5.00 คะแนน /

22.00 22.00

ตัวบงชี้ สมศ.6 งานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน

รอยละ 20 3.00 รอยละ 13.64 5 คะแนน / 3.00 รอยละ 13.64 5.00 คะแนน /

22.00 22.00

ตัวบงชี้ สมศ.7 ผลงาน
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

รอยละ 10 4.25 รอยละ 19.32 5 คะแนน / 4.25 รอยละ 19.32 5.00 คะแนน /

22.00 22.00

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ สกอ.5.1 ระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแกสังคม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการนํา
ความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย

รอยละ 30 9.00 รอยละ 100 5 คะแนน / 9.00 รอยละ 100.00 5.00 คะแนน /

9.00 9.00

ตัวบงชี้ สมศ.9 ผลการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ สกอ.6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.10 การ
สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

ปฏิบัติได 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน / 4 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.11 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ สกอ.7.1 ภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบัน
สูสถาบันเรียนรู

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

- ขอ - คะแนน / - ขอ - คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง

มีการดําเนินการ
6 ขอ

6 ขอ 5 คะแนน / 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.12 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

4.00 คะแนน - คะแนน - คะแนน / - คะแนน - คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.13 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

4.00 คะแนน 4.68 คะแนน 4.68 คะแนน / 4.68 คะแนน 4.68 คะแนน /

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มีการดําเนินการ
9 ขอ

9 ขอ 5 คะแนน / 9 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.15 ผล
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด

4.51 คะแนน 102.00 4.86 คะแนน 4.86 คะแนน / 102.00 4.86 คะแนน 4.86 คะแนน /

21.00 21.00
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการ
พัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน

ตัวบงชี้ สมศ.16.1
ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.16.2  ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ

4.00 คะแนน 843.86 รอยละ 4.61 4.61 คะแนน / 843.86 รอยละ 4.61 4.61 คะแนน /

183.00 183.00

ตัวบงชี้ สมศ.17 ผลการ
พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของ
สถาบันผลลัพธ

ปฏิบัติได 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน / 4 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.18 ผลการ
ชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน
ดานตางๆ ของสถาบัน

ประเด็นที่ 1 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ประเด็นที่ 2 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 10 อัตลักษณและจุดเนน จุดเดน

ตัวบงชี้ (อัตลักษณ) 10.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคู
คุณธรรม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2554

279

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ (จุดเนน จุดเดน) 10.2 ระบบ
และกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอ
การเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3D

3D 99.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)

มีการดําเนินงาน 
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

3D 99.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตน
คติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน

มีการดําเนินการ 
3 ขอ

3 ขอ 5 คะแนน / 3 ขอ 5 คะแนน /

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ 
(เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

102.00 21 4.86 คะแนน 102.00 21 4.86 คะแนน ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5 และ 
7.3 มานวณ

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ 
(เฉพาะตัวบงชี้ สมศ.)

57.95 12 4.83 คะแนน 57.95 12 4.83 คะแนน ไมนําตัวบงชี้
สมศ.12, 15, 
16.1, 16.2, 
17, 18.1 และ 
สมศ.18.2 มา
คํานวณ
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ 
(รวมตัวบงชี้ สกอ.และ สมศ.)

159.95 33 4.85 คะแนน 159.95 33 4.85 คะแนน ไมนําตัวบงชี้
2.5, 7.3,     
ตัวบงชี้ สมศ.
12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 
18.2. ตัวบงชี้
อัตลักษณและ
จุดเนน จุดเดน 
มาคํานวณ
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตาราง ป2 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผน

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 4.50 5.00 4.71 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้ สกอ. 2.5 
มาคํานวณ

3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก
5 การบริการวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ดีมาก
6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก
7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้ สกอ. 7.3

มาคํานวณ
8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก
9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - 5.00 5.00 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมา-  
ภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.7.3 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

5.00 4.78 - 4.83 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.2.5 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู

- 4.50 - 4.50 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหาร ประจําปการศึกษา 2554

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มุมมองดานบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

- 4.83 5.00 4.86 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.7.3 
มาคํานวณ

2. ดานกระบวนการภายใน - 4.88 - 4.88 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.2.5 
มาคํานวณ

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

5.00 4.50 - 4.75 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2553

ประเภทสถาบัน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง

ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา

ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ - - - - - ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.2.5 
มาคํานวณ

2) ดานวิชาการ 5.00 4.33 - 4.60 ดีมาก
3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.7.3 
มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.82 ดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก

3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.90 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 4.82 5.00 4.86 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.5 จุดเดน/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
จากการประเมินของกรรมการ

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -  คณะฯ สามารถนําจุดแข็งในเรื่องการมีคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาประจําคณะ  (Advisory Board) ไปใช
เพิ่มเปนจุดแข็งในองคประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ 

 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

-  เพิ่มจุดแข็งในเรื่องหลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลาย  
เปดโอกาสใหมีผูสนใจสมัครเขาเรียนจํานวนมาก ทําให
คณะฯ มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพเขามาเรียนได  แตกตางจากคณะอื่นๆ      
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- -

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -  ขอใหเพิ่มกิจกรรม CSR  ในกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.  คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยของอาจารย ที่เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการ 
วิจัยประจําคณะฯ  (Intellectual Contribution)  
ซึ่งเปรียบเสมือนมีการ Peer Review  ผลงานวิจัย   
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดใหผลงานวิจัยตองไดรับ
การตีพิมพกอนจึงจะเบิกเงินได จึงนับเปนจุดแข็ง
ของคณะฯ 

2.  แนวทางเสริมจุดแข็ง  ในขอ 4.2.1  และ  4.2.2  
ควรนําไปใสเปนจุดแข็ง
(4.2.1 กําหนดใหอาจารยเจาของผลงานนําบทคัดยอ  
บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะหใหม  ระบปุระโยชน
และองคความรูที่ไดจากการวิจัย  โดยในแบบฟอรม
การขอรับทุนวิจัยของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับ
ทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห  สังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  และทําการเผยแพร
ผานทาง  website : www.nidabusiness 
school.com เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได   
4.2.2  กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการ
วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได)

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

-  มีการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ทันสมัย เชน 
การนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม 
ณ วันที่เริ่มมีการอบรม

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -  ระบุเพิ่ม :  สวัสดิการประกันสุขภาพทั้งในและ

ตางประเทศ

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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ก. คณะผูจัดทํา SAR (Self Assessment Report)

1. รศ.ดร.บุญชัย หงสจารุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2. ผศ.ดร.กนกพร นาคทับที รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
3. นางชนิดา เวชชานุเคราะห เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
4. นางวรรณี กาญจนวงศ หัวหนากลุมงานการศึกษา
5. นางเสาวลักษณ ปญญาภาส หัวหนากลุมงานบริหารและธุรการ
6. นางสาววันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม หัวหนากลุมงานการเงินและพัสดุ
7. นายณัฐพรรษ เมตตาสัตย ผูจัดการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
8. นางสาวอรอนงค สระสม ผูจัดการศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
9. นางนาถฤดี วราภรณ กลุมงานแผนและพัฒนา
10.นางศิริมา แสงมนุษย กลุมงานแผนและพัฒนา


