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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  กรุงเทพ ฯ  10240

1.1.3  ประวัติความเปนมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกอตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช   โดยไดรับการสถาปนาในปพ.ศ.2509 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกที่เปดสอนวิชา

บริหารธุรกิจเฉพาะในระดับปริญญาโท         โดยแนวคิดการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจหรือคณะ

บริหารธุรกิจในปจจุบันมีมาพรอม ๆ กับแนวคิดการกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    กลาวคือในป พ.ศ.2505 

นายอํานวย วีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีบันทึกถึงเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ   เพื่อเสนอ

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ   เปนการเปดสอนเฉพาะในระดับปริญญาโท    และมีความแตกตาง

จากการเรียนการสอนบริหารธุรกิจในขณะนั้น        เนื่องจากเปนโครงการที่มุงเนนการสอนใหบุคคลเปน Business  

Executive ที่ควรจะมีความรูชั้นสูงในการธุรกิจทุกดานอีกทั้งนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาเต็มเวลา ทั้งนี้โครงการดังกลาว

มเีปาหมายใหสถาบันนี้มีมาตรฐานการศึกษาสูงในระดับทัดเทียมกับบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจที่มี
ชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา      โครงการมีวัตถุประสงคที่จะผลิตหรือเตรียมบุคคลสําหรับรับงานเกี่ยวกับการ

บริหารธุรกิจโดยทั่วไป    โดยมีหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้

                  1) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความรูทางดานวิชาการชั้นสูงอยางกวางขวาง เพียงพอที่จะเขาใจและ

บริหารงานธุรกิจไดทุกดาน

                  2) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความริเริ่ม ความคิดสราง และความสามารถในการวิเคราะหปญหา

ตาง ๆ ในดานธุรกิจ

                   3) ฝกใหนักศึกษาไดรับความชํานาญในการวิจัยปญหาธุรกิจ และเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง

งานธุรกิจทุกดาน และความสัมพันธระหวางธุรกิจกับรัฐบาลและสังคม

สําหรับหลักการดําเนินงาน  มีหลักการที่สําคัญที่สุดคือตองการผลิตคุณภาพไมใชปริมาณ
ฉะนั้นการคัดเลือกนักศึกษาและการสอนจึงจําเปนตองรักษาหลักการนี้ไว  เชน  นักศึกษาจะตองผานการคัดเลือก

ความรูทางดานวิชาการและความรูทางดานภาษาอังกฤษมาแลวเปนอยางดี การสอนควรใชระบบ Case เปนสวนใหญ 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชความคิดและมีความสามารถในการวิเคราะห  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควาจาก

หนังสือนอกหองเรียนเปนสวนใหญอยางนอยในอัตรา  2:1 ของเวลาที่จะศึกษาในหองเรียน 

จากแนวคิดโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจในป พ.ศ. 2505         ในที่สุดคณะ

บริหารธุรกิจไดเปดรับนักศึกษารุนแรกพรอมกับการเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในปพ.ศ.2509โดยเปดสอน

นักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2509 มีนักศึกษาผานการสอบคัดเลือก 26 คนจากผูสมัคร

86 คน และมีนักศึกษาจากหนวยงานราชการที่สงมาเรียนอีก 13 คน รวมนักศึกษารุนแรกของคณะบริหารธุรกิจจํานวน   
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39   คน          จนถึงปจจุบัน เวลาลวงมากวา 40 ป คณะบริหารธุรกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับออกไปรับใช

สังคมและประเทศชาติในบทบาทดานการบริหารธุรกิจในสาขาตาง ๆ  เปนจํานวนกวา 6,000 คน   

ชวงเวลา 4 ทศวรรษ  ศาสตรดานการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว คณะ

บริหารธุรกิจมีการปรับตัวในหลายๆดานเพื่อกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยไมละเลยเปาหมายสําคัญที่จะมุง
เปนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลและมุ ง เนนการผลิตคุณภาพมิใชปริมาณ    
     

ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจตั้งอยูที่  ชั้น 8   อาคารบุญชนะ อัตถากร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น  2,125  ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย  

หองเรียน   และหองใชสอยตาง ๆ    

1.2  วิสัยทัศน / พันธกิจ  / ยุทธศาสตร

2.1 วิสัยทัศน
เปน  Business School  ชั้นนําในเอเชีย  โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสรางผูนําธุรกิจ

2.2  พันธกิจ
        We constantly research and disseminate knowledge to prepare graduate students to be 

leaders at the community, national and international levels.

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

1.3  โครงสรางการบริหารงาน
คณะบริหารธุรกิจมีโครงสรางการบริหารงานตามแผนภูมิการแบงงาน ดังนี้
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1.4  รายชื่อผูบริหาร ปการศึกษา 2553
1.4.1 ตั้งแต 4 เมษายน 2553  ถึง 31 ตุลาคม 2553

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

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

University of Missouri-Columbia, USA

รองคณบดีฝายบริหาร อ.นราทิพย  ทับเที่ยง M.B.A., Univesity of Oklahoma, USA

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

1.4.2 ตั้งแต 1 พฤศจิกายน  2553  ถึง ปจจุบัน

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

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

University of Missouri-Columbia, USA

รองคณบดีฝายบริหาร ผศ.ดร.นฤมล  สอาดโฉม Ph.D.in Risk Management,Universityof Pennsylvania,USA

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

1.5   จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  โดยในปการศึกษา 

2553 มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  และ

ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร    ดังนี้

หลักสูตร โครงการ วิชาเอก
ระดับปริญญาโท

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

(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 สําหรับนัก

บริหารรุนใหม   ภาคพิเศษ  (Young Executive MBA 

Program  : Y-MBA)

1.4 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนัก

บริหาร  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
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หลักสูตร โครงการ วิชาเอก
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ)  Master of Business Administration 

(International Program) ภาคพิเศษ : Inter-MBA

--                   --

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุน

และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน   (Master of 

Science in Financial Investment and Risk 

Management  Program   :  M.Sc. in FIRM)

--                  --

ระดับปริญญาเอก
4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน  

(หลักสูตรนานาชาติ)  Doctor of Philosophy 

Program in Finance (International  Program)

-- --

1.6   จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2553   คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนนักศึกษารับเขา  นักศึกษาคงอยู  และ

ผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้      

หลักสูตร นักศึกษา

รับเขา(ปการ 

ศึกษา2553)

   นักศึกษา

คงอยู(ปการ 

ศึกษา 2553)

ผูสําเร็จ

การศึกษา
(ป พ.ศ.2553)

ระดับปริญญาโท                      รวม
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program:MBA)

   1.1 โครงการ MBA ภาคปกติ (Regular MBA Program   :  R-MBA) 124 173 73

   1.2 โครงการ MBA  English Program  :  Eng-MBA   ภาคปกติ 12 23 22

   1.3 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนกับริหารรุนใหม   ภาคพิเศษ  (Young 

           Executive MBA Program  : Y-MBA)

103 117 117

   1.4 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ(Executive MBA 

           Program : EMBA)

32 37 37

   1.5โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ(Flexible MBA Program:Flex-MBA) 335 375 357

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  Master of Business 

Administration (International Program) ภาคพิเศษ  :  Inter-MBA

6 16 7

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (Master of Science Program : M.Sc–FIRM) ภาคพิเศษ 16 21 -

ระดับปริญญาเอก                     รวม
4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน  (หลักสูตรนานาชาต)ิ ภาคพิเศษ

Doctor of Philosophy Program in Finance (International  Program)  

4 10 -

รวมทั้งสิ้น 632 772 613
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2553   คณะบริหารธุรกิจมีบุคลากรประเภทตาง ๆ  ที่เปนอาจารยประจําและ

บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน  จําแนกได  ดังนี้

1.6.1  จํานวนอาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา  2553  จําแนกตามวุฒิการศึกษา

และตําแหนงทางวิชาการ

ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา รวม
ปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน รอยละ

ศาสตราจารย - - - 0

รองศาสตราจารย 1 13 14 60.87

ผูชวยศาสตราจารย - 6 6 26.08

อาจารย 1 2 3 13.05

รวม 2 21 23 100

1.6.2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา  2553

ประเภท จํานวน รอยละ
ขาราชการ 7 70

พนักงาน 1 10

ลูกจางชั่วคราว 0 0

ลูกจางประจํา 2 20

รวม 10 100

1.6.3  จํานวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2553   

ประเภท จํานวน รอยละ
ขาราชการ 22 66.67

พนักงาน 9 27.27

ลูกจางชั่วคราว 0 0

ลูกจางประจํา 2 6.06

รวม 33 100
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1.8  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ  อาคารสถานที่

18.1  งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2553  คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณเงินรายไดจํานวน 215,002,213  บาท   

และเปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน  จํานวน 176,376,883 บาท

คาใชจายของคณะบริหารธุรกิจ

-  คาใชจายทั้งหมดของคณะ ฯ  โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน

(ปงบประมาณ 2553) 131,058,405.20 บาท

-  คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน

(ปงบประมาณ 2553)        590,610 บาท

-  คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  44,039,655.50 บาท

-  คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    2,127,656 บาท

-  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย  3,598,976.73 บาท

18.2  อาคารสถานที่
ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจตั้งอยูที่  ชั้น 8   อาคารบุญชนะ อัตถากร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น  2,125  ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย  หองเรียน   

และหองใชสอยตาง ๆ    

1.9  เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ
NIDA BUSINESS SCHOOL    

1.10  ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากกรรมการประเมิน     
ปการศึกษา 2552

การดําเนินงาน

องคประกอบที ่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา

1. ยังไมพบการประเมินผลสําเร็จของแผนงานตาง ๆ  ในแผน

ปฏิบัติงานประจําป  เชน  รอยละของภาพรวมของแผนงานที่ประสบ

ผลสําเร็จ ....  %  ในรอบปที่ประเมิน

ขอเสนอแนะ

1.ควรวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณเพื่อให

บอกผลสําเร็จของแผนงานตาง ๆ  ในแตละป  และหาแนวทางในการ

วัดระดับความสําเร็จของแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนกลยุทธ 5 ป  

เพื่อใหคณะ ฯ มีภาพที่ชัดเจนในการบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน

1.ดําเนินการแลว  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะ

บริหารธุรกิจ  ซึ่ งไดกําหนดตัวชี้ วัดการ

ดําเนินงานตามแผน จํานวน  54  ตัวชี้วัด    

และไดมีการปฺฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่

บรรลุเปาหมายเทากับ  38 ตัวชี้วัด  คิดเปน

รอยละ  70.38
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องคประกอบที่  2   การเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

(FTES) ยังสูงกวาเกณฑ   และอาจารยที่ทําหนาที่ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธยังมีนอยมาก (2 คน)

ขอเสนอแนะ

1.คณะควรทบทวนการเปดหลักสูตร แผน ก. เพื่อใหคณะสามารถ

แสดงคุณภาพทางวิชาการในการสรางและไดรับรางวัลจากงานวิจัย

วิทยานิพนธ  และเพื่อใหมีผลงานเพิ่มขึ้นตามเกณฑคุณภาพ  ซึ่งจะ

ทําใหคณะ ฯ มีผลการประเมินในมาตรฐานคุณภาพที่ 1  มาตรฐาน

คุณภาพบัณฑิตสูงขึ้นจากป 2552 (ระดับพอใช)

2.เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดอยูในกลุม ง.  

สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  ทํา

ใหคณะตองทบทวนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF และมีการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

1. คณะ ฯ เปดสอน แผน (ข)   เปนวิชา 

Independent Study   ซึ่งเนนใหนักศึกษา

ทํา case study  

2.คณะฯ จะทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก

หลักสูตรตามกรอบ TQF ภายในป 2555  

และปจจุบัน คณะฯ มีการประกันคุณภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม คู มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2553  โดยไดดําเนินงานตามนโยบายและ

แนวทางของสถาบัน ฯ  ใน  การประกัน

คุณภาพการศึกษาซึ่งนํามาตรฐานและตัวบงชี้

ในการประกันคุณภาพภายในของ  สกอ. มาใช

ในการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ

คุ ณ ภ า พ ที่ สอ ด ค ล อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร

อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    

และสอดคลองกับการประ เมินคุณภาพ

ภายนอก  ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศ

ทางการพัฒนาของสถาบัน  และครอบคลุม

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้ง

ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และ

ผลผลิต (9 องคประกอบ)  ตัวบงชี้  (23 ตัว

บงชี้) และเกณฑการประเมิน  (ระดับคะแนน 

1,2,3,4,5 )

องคประกอบที่  3    กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา

-

ขอเสนอแนะ

-
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องคประกอบที่ 4    การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา

-

ขอเสนอแนะ

-

องคประกอบที่  5   การบริการวิชาการแกสังคม
จุดที่ควรพัฒนา

-

ขอเสนอแนะ

-

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา

-

ขอเสนอแนะ

1.คณะควรทบทวนศาสตรทางการบริหารธุรกิจที่สงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนจากการมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งถือไดวา

เปนการสรางคุณคาทางวัฒนธรรมในดานการดํารงชีวิต    โดยอาจ

ทําเปนโครงการวิจัย  หรือเปนกรณีศึกษาที่บูรณาการเขากับการ

เรียนการสอนที่มุงเนนอรรถประโยขนแกชุมชนและสังคม

1.คณะฯ ดําเนินการเรื่องนี้ ปรากฏในวิชา  

บธ.610   การจัดการทรัพยากรมนุษยและ

พฤติกรรมองคการ      โดยกําหนดให

นักศึกษาทํา Case Study และ Business 

Plan มีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจชุมชน  ฯลฯ

องคประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา

1.ยังมีจํานวนกรรมการผูเขาประชุมไมถึงรอยละ 80 ในการประชุม

หลายครั้ง 

2.ยังขาดการติดตามประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรูและ

การนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนาการจัดการความรูให

เปนงานปกติ

3.ยังไมพบวาคณะมีการใชงานระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการ

เรียนการสอนและการวิจัยที่ดําเนินงานในระดับสถาบันอยางไร

4.ขอมูลการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายขององคกรสูระดับบุคคล

ยังไมใชขอมูลระดับคณะ

ขอเสนอแนะ

1.คณะควรทบทวนความเขาใจความสําคัญของการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ  ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจหลายดานตาม

นโยบายของสถาบัน

2.ควรจัดระบบและกลไกการติดตามการจัดการความรูเพื่อใช Tacit 

1.คณะฯ ไดรับความรวมมือจากคณาจารย

ในการประชุมคณะ  โดยในปการศึกษา 

2553 พบวา คณะมีการประชุม   ครั้ง   มี

ผูเขารวมประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  

2.คณะฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร  เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2553  

ณ  โรงแรม  Rose Garden Riverside   

อ.สามพราน   จ.นครปฐม  ผูเขารวมสัมมนา

คือผูปฏิบัติ งานของคณะฯ    โดยเปน

กิจกรรมการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) และคนหาแนวปฏิบัติที่

ดีในเรื่ององคประกอบและตัวบงชี้ของการ
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Knowledge  (ความรูที่แอบแฝง) ใหเกิดผลดีในคณะ

3.คณะควรมีรายงานบันทึกประโยชนที่ไดรับเพื่อการตัดสินใจจาก

ฐานขอมูลของสถาบัน

4.คณะควรใชกลไกการประชุมคณะในการถายทอดตัวบงชี้และ

เปาหมายของการดําเนินงานสูระดับบุคคบเพื่อสามารถวัดผลสําเร็จ

ได

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร  ศึ ก ษ า ค ณ ะ

บริหารธุรกิจ     นํามาจัดเก็บและเผยแพร

ไปสูผูปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ  

3.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรนํา

ระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า   -  QAIS  ม า ใ ช ใ น ก า ร

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดย

ใหทุกคณะ/หนวยงาน ทําการบันทึกขอมูล

ให เปนปจจุบัน  เพื่ อใหสถาบันฯ  และ

หนวยงานตาง ๆ สามารถนําขอมูลใน

ฐานขอมูลนี้ไปใชในการปฏิบัติงานได

4.ค ณ ะ ฯ  ใ ช ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น ก า ร

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของการ

ดําเนินงานสูระดับบุคคล   โดยมีการเสนอ

เรื่องตาง ๆ  ปรากฏในระเบียบวาระการ

ประชุมคณะฯ   เพื่ อ ใหที่ ป ระชุมคณะ

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ  

และ/หรือ จัดสงใหสถาบันดําเนินการตอไป  

เชน รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ   (เสนอที่ประชุมคณะ

เพื่อทราบและพิจารณาปละ 2 ครั้ง 

ประมาณเดือน เมษายนและพฤศจิกายน 

ในวาระที่ 6.4) ,  รายงานแผนบริหารความ

เสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน  ประจําป

งบประมาณ   (เสนอที่ประชุมคณะ เพื่อขอ

ความเห็นชอบและสงกองแผนงานเพื่อ

ดําเนินการในระดับสถาบันตอไป   ปละ 2 

ค รั้ ง  ป ร ะ ม า ณ เ ดื อ น  เ ม ษ า ย น แ ล ะ

พฤศจิกายน ในวาระที่  6.4,   แผนการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา (เสนอที่ประชุม

คณะเพื่อทราบและพิจารณา ในวาระที่ 

6.4),   การจัดกิจกรรม /โครงการ ตาง ๆ 

ของคณะ/หลั กสู ตร /สมาคมศิษย เก า  
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(รายงานที่ประชุมคณะทุกครั้ งที่มีการ

ประชุมคณะ วาระที่ 6.5)   

  องคประกอบที่  8       การเงินและงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา

-

ขอเสนอแนะ

-

องคประกอบที่ 9        ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา

1.ยังไมพบการตรวจสอบ/ประเมินตนเองในระดับหลักสูตร/โครงการ  

ซึ่งนําไปใชในการดําเนินการหลายโครงการ  วาทุกโครงการมี

คุณภาพเทาเทียมกัน  เชน โครงการ EMBA,  Flex-MBA

ขอเสนอแนะ

1.เนื่องจากคณะ จัดโครงสรางการบริหารงานหลักสูตรเปนแบบ

โครงการตาง ๆ โดยใชหลักสูตรเดี่ยวกัน  คณะจึงควรสงเสริมใหทุก

โครงการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง –SSR   ซึ่งอยางนอยเปน

การรายงานผลการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของ สกอ.  พ.ศ. 2548  และอาจเลือกใชบางตัวบงชี้ใน SAR  มา

รายงานผลดวย  กระบวนการนี้เรียกวาการ Peer Review ใน

หลักสูตร ซึ่งเปนการประกันคุณภาพในแนวดิ่ง (เชิงลึก) ของระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

1.คณะ ฯ มีการรายงานผลการบริหารหลักสูตร 

ในแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร

ประจําภาคการศึกษา (แบบฟอรม สมอ.07)   

และนําสงสถาบันทุกสิ้นภาคการศึกษา   เปน

การวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตร / 

โครงการ เพื่อนําผลการดําเนินการหลักสูตร / 

โครงการ ประจําปการศึกษาไปปรับปรุง

หลักสูตร / โครงการ และ/หรือปรับปรุงระบบ

และกลไกการบริหารหลักสูตร / โครงการ  อาทิ    

1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจกรรม ในเอกสาร

ประกอบการสอน      2) การปรับ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ    
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา

   



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 13

2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา  ปการศึกษา  2553
       (ตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของ สกอ.)
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องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ

1.1  จุดแข็ง
1.1.1  คณะบริหารธุรกิจไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ไวชัดเจน สอดคลองกับ 

ปรัชญา/ปณิธาน ของสถาบัน ฯ และบริบทของศาสตรดานบริหารธุรกิจ   โดยกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน 

NIDA Business School สอดคลองกับทิศทางของสถาบัน ฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University

1.1.2  มีคณะทํางานจัดการกลยุทธ (Strategic Management)  เพื่อดําเนินการวางแผนกลยุทธและการ

จัดการกลยุทธใหมีประสิทธิภาพในระยะยาว

1.1.3  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ ฯ (Advisory Board)  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูมี

ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม     

เพื่อใหความเห็นและแนวทางในการพัฒนากลยุทธของคณะ ฯ  สอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ

1.1.4  มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน และแผน

ปฏิบัติงานประจําป ของคณะ ฯ ใหสอดคลองกัน ครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งมีการกําหนดแหมายและตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

ตามแผนทุกภารกิจ

1.2  จุดที่ควรพัฒนา
1.2.1  ยังไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ได ในบาง

ตัวบงชี้ อาทิ  งานจัดการศึกษา

องคประกอบที่  2   การผลิตบัณฑิต

2.1  จุดแข็ง
2.1.1   ทุก หลักสูตร/โครงการ ที่เปดสอนมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และสถาบันฯ  ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ และมีการ

กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ ไวในแผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ ประจําป

งบประมาณ

 2.1.2   คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตรที่ชัดเจนและเปนระบบ  เปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ สกอ. กําหนดทุกประการ   หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ

มาตรฐานทุกเรื่อง   และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

2.1.3   คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง มีคุณวุฒิ และตําแหนงทาง

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.
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2.1.4  เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  อาทิ เอกสาร/

หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ  เครื่องคอมพิวเตอร หองเรียนพรอมอุปกรณการสอนที่ทันสมัย  สราง

และพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The 

living Business School   -    มีหอง Lobby Lounge,  หอง  Internet   ฯลฯ

2.1.5  หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒนาผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และผูสําเร็จระดับ

ปริญญาตรี  ทุกหลักสูตร/โครงการมีความโดดเดน    และมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน  สามารถสนองตอบ

ตอความตองการของผูเรียนได   ทําใหหลักสูตร/โครงการไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปโดยเห็นไดจากการที่มี

ผูสมัครเขาเรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก  ทําใหคณะ ฯ มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพมาเรียนได

2.1.6  มีวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมาที่สุด โดยสนับสนุนให

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก  เชน  การสรางธุรกิจผาน eBay  

2.1.7  มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการ

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/สรางสรรค/พัฒนา องคความรูทางบริหารธุรกิจ  เชน  Harvard Business School  

2.1.8  คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร โดยไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร 

(Curriculum Development)  เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ ของคณะฯ  ใหมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งไทยและตางประเทศ    นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริหารจัดการ

การบริหารหลักสูตรที่เปนระบบ  กลาวคือ ทุกหลักสูตร/โครงการ จะมีผูอํานวยการหลักสูตรและเจาหนาที่ประจํา

หลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร/โครงการ อยางมีคุณภาพและประสิทธิผล เปนไปตามระเบียบ ประกาศ 

และขอบังคับของสถาบัน ฯ  ตลอดจนทําหนาที่ดูแล ประสานกับหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ อาทิ คณาจารย 

นักศึกษา กองบริการการศึกษา  ฯลฯ  การออกแบบการเรียนการสอนและจัดและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  มีความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน  มีการจัดทําแฟมขอมูลนักศึกษา 

on line  โดยกองบริการการศึกษา สพบ.      

2.1.9  มีการประเมินผลการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ที่เปนระบบทุกส้ินภาคการศึกษา

2.2  จุดที่ควรพัฒนา
2.2.1  แมวาคณะ ฯ จะมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธไดจํานวนมากและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. แตอาจารยประจําเหลานี้ที่ทํา

หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับอาจารยประจําที่มี        ทําใหมีสัดสวนไมได

ตามเกณฑมาตรฐานและไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คณะ ฯ กําหนด  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญา

โทที่เปดสอนมีเฉพาะ แผน ข. ซึ่งไมมีการทําวิทยานิพนธ    ทําใหไมสามารถบรรลุถึงระดับความสําเร็จตามตัว

บงชี้และเกณฑการใหคะแนนดังกลาวได   อยางไรก็ตาม ในการเปดสอน แผน (ข)  ซึ่งมีวิชา Independent Study   

คณะ ฯ    ไดเนนใหนักศึกษาทํา case study  

สวนในระดับปริญญาเอก หลักสูตร JDBA ก็เปนหลักสูตรที่ดําเนินการรวมระหวางจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     และคณะบริหารธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    อนึ่ง  
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คณะ ฯ เพิ่งจะทําการเปดสอนในระดับปริญญาเอก  Ph.D. in Finance  เมื่อภาคการศึกษา 2/2550  และยังไมมี

นักศึกษาลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ  ในระดับปริญญาเอก  สงผลใหการประเมินคุณภาพในเรื่องนี้ยังไมไดตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด

องคประกอบที่  3    กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.1  จุดแข็ง   
3.1.1  คณะ ฯ ไดจัดตั้งหนวยงาน CDC  (Career Development Center)   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน

ศูนยสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดวยการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาในดาน

ตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ    จัดหาแหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึกษา   
3.1.2  คณะ ฯ  ไดจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  อาทิ  หอง English Club  ที่

ชั้น 10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อใหบริการแกนักศึกษาในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากชั้นเรียน  จัดหา

คอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา   จัดโตะ เกาอี้ชุด เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาบริเวณ

หนาหองเรียน ชั้น 8, 9, 10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร   ฯลฯ 

  3.1.3  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ สถาบันโดยกําหนดใน

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  ของคณะบริหารธุรกิจ  ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษาอยางชัดเจน

องคประกอบที่ 4    การวิจัย

4.1  จุดแข็ง
4.1.1  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดตาง ๆ    ไดแก 1)  คณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย  (Intellectual Contribution)  2) 

คณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ ทั้ง

จากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ สอดคลองกับประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2550   

4.1.2 คณะ ฯ ใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมากเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย

ทํางานวิจัย  ตีพิมพเผยแพรผลงานทั้งในและตางประเทศ

4.1.3  อาจารยของคณะ ฯ มีคุณวุฒิสูง  มีความสามารถและศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ

4.1.4  ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการยอมรับจากองคกรทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมและเป ผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใชไดจริง

4.1.5  มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน  อาทิ   ความรวมมือระหวางคณะ ฯ หรือ อาจารยกับองคกรภายนอก   เชน  ตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ขาราชการ

4.2  จุดที่ควรพัฒนา

4.2.1. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย  เพื่อใหงานวิจัยถูกตอง

ตามหลักเกณฑของสถาบัน  และสามารถนําไปใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

4.4.2. คณะไมมีการกําหนดกรอบสิ้นสุดระยะเวลาการขออนุมัติจัดทําวิจัย  และไมมีการทําสัญญาการขอ

อนุมัติโครงการวิจัย  จึงไมมีขอผูกพันวาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ  ทําใหมีผลกระทบดานงบประมาณ  และการกัน

เงินผูกพัน

4.3  แนวทางเสริมจุดแข็ง

4.3.1  กําหนดใหอาจารยเจาของผลงานนําบทคัดยอ  บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะหใหม  ระบุประโยชนและ

องคความรูที่ไดจากการวิจัย   โดยในแบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการ

วิเคราะห  สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   และทําการเผยแพรผานทาง website  :  

www.nida.ac.th/mba   เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได   

4.3.2 กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได

องคประกอบที่  5   การบริการวิชาการแกสังคม

5.1  จุดแข็ง
5.1.1   มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจ ที่แตกตางกัน  ไดแก  

1)  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม 

สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ   โดยใชศักยภาพและความพรอม

ที่มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุนการ

เรียนรูตาง ๆ  ฯลฯ     ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจมีโครงสรางและการบริหารหนวยงานที่เปนรูปธรรม ไดแก 

คณะกรรมการบริหารศูนย ฯ  ผูอํานวยการ ผูจัดการ และเจาหนาที่  ดําเนินงานตามภาระงานของตน  จัดทํา

นโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม  มีการกําหนดหลักเกณฑและ

ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชระเบียบกลางของสถาบัน ฯ  คือ   ระเบียบสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/

สํานัก พ.ศ.2551   ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

2)  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถ

ในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ

กับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบัน ฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัยทาง

วิชาการในดานตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน โครงการวิจัยดานบรรษัทภิบาล 

(Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility)
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5.1.2  กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ  ตลอดจนลังคมภาคธุรกิจ  มีจํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน  

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม,  โครงการสราง CFO มืออาชีพ, โครงการ MINI-MBA, โครงการ NIDA-

Wharton  ฯลฯ  

5.1.3  สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางการใหบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและตางประเทศ  อาทิ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย,  Harvard School of Business, 

The Wharton School of Business-University of Pennsylvania  ฯลฯ   เปนการสรางและขยายโอกาสใหกับ

คณะ ฯ ไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  ตลอดจน

มุงสรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพันธมิตรรวม (Strategic Alliances)  อันจะกอใหเกิดผลประโยชนใน

ลักษณะ win-win partnerships  เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงามรวมกัน และสรางชื่อเสียงใหแกคณะ

บริหารธุรกิจออกไปสูสาธารณชน

5.1.4  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการและนําผลการ

ประเมินโครงการมาปรับปรุงการใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุง

เนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระ

คาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม,  จัดทํา web board ใน  website เพื่อรับฟง

ขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time   

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1  จุดแข็ง
6.1.1   มีกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  

ตลอดจนมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา 

Case Study และ Business Plan  โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนี้ คณะ ฯ ยัง

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกภาคการศึกษา และสอดแทรกการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

นักศึกษา  เชน จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษา

และเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ

6.1.2  มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียง

และตอเนื่อง

องคประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ

7.1  จุดแข็ง
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7.1.1   ผูบริหารระดับสูงของคณะ มีคุณวุฒิ ประสบการณหลากหลาย  มีศักยภาพสูง และมีวิสัยทัศน

กวางไกล ในการนํา  NIDA BUSINESS SCHOOL  กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ  สราง

และพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา โดดเดน แตกตางจากสถาบันอื่น  พรอมกาวสูการเปน Business School 

ชั้นนําของเอเชีย

7.1.2  มีการกําหนดจุดยืนในอนาคตและมีการกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business 

School สอดคลองกับทิศทางของสถาบัน ฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University    สรางองคกรเปน  

NIDA  MBA   ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School   

ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปนสากล

7.1.3  มีระบบและกลไก  ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ

และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

7.1.3  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข   เชน  สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA  สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ 

สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ   ตลอดจนทําการปรับปรุงสถานที่สํานักงาน

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข

7.1.4  บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับ

มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ   มีความพึงพอใจ  มีความมั่นใจในความมั่นคงของหนวยงาน  มีขวัญและ

กําลังใจที่จะปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ทั้งนี้เพราะการมีระบบสวัสดิการที่ดี  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    

7.1.5  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ  (Advisory Board)  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูมี

ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม     

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีศิษยเกาที่มาจากภาคประชาชนเปน

คณะกรรมการ   

7.2  จุดที่ควรพัฒนา
7.2.1  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  การเรียนการสอน  และการวิจัย  มีไดในระดับหนึ่ง  

และยังขาดการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลเพื่อนําผลมาปรับปรุงระบบ

องคประกอบที่  8       การเงินและงบประมาณ

8.1  จุดแข็ง
8.1.1      มีคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ  เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานทุกภารกิจ

ของคณะบริหารธุรกิจ   ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ    ตลอดจนสรรหาแนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  ตรวจสอบได
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8.1.2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน   ตลอดจนจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบเสนอตอที่ประชุมคณะ ฯ   และนําขอมูลทาง

การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง

8.1.3 มีระเบียบการบริหารจัดการการเงินที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางาน

8.2  จุดที่ควรพัฒนา
                              -

องคประกอบที่ 9        ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1  จุดแข็ง
9.1.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประกอบดวย  คณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ  

9.1.2 นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาใชในการกําหนดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    และ

สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  

และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต   

9.1.3 ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ  

9.1.4 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระดับคณะ  เชน  นําผล

การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในแผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป  ตลอดจนถึงการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหารจัดการอื่น ๆ  

9.1.5 มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  และรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตอสถาบัน ฯ  ที่สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดและตรงตามเวลาที่กําหนด

9.1.6     มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ไดแก  ระบบ QAIS   และระบบ CHE QA  

9.1.7 บุคลากรในคณะ ฯ   มีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง   และ

ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตน   บุคลากรทุกคนจึงให

ความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ  เชน การทํางานตามหนาที่ให

สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้คุณภาพ  การใหขอมูล / หลักฐาน  การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ  

9.2  จุดที่ควรพัฒนา
 

-
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2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  (สกอ.)
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ตัวบงชี้ จํานวน  1  ตัวบงชี

องคประกอบที่  1
ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ
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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   โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ  โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551-2565)และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551)

1.1 ปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนกลยุทธ  ซึ่งระบุวิสัยทัศน พันธิกจ และ 

ยุทธศาสตร   6  ดาน   (สกอ.1.1-1.1)  (สกอ.1.1-1.2)  ดังนี้

วิสัยทัศน เปน  Business School  ชั้นนําในเอเชีย  โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสรางผูนําธุรกิจ

พันธกิจ We constantly research and disseminate knowledge to prepare graduate students to 

be leaders at the community, national and international levels

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  วิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

และเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ในการสรางคนในการสราง คน ใหเปนนักบริหาร  

และผูนําทางธุรกิจที่มีองคความรูทางวิชาการ วิจัย และมีจริยธรรม คุณธรรม    สอดคลองในการสรางและสงเสริม 

องคกร  ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูทางธุรกิจโดยผูเรียนสามารถพัฒนาความรู แนวคิด ทักษะในการบริหาร

จัดการที่ดีและสามารถ แกปญหาทางธุรกิจได กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

1.3  วิสัยทัศนและพันธกิจนี้ สอดคลองกับสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
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(พ.ศ.2551)   คือ  กลุม  ง   สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก  

            1.4  คณะบริหารธุรกิจกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business School และกําหนด

ทิศทาง ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายดังกลาว  และสอดคลองกับทิศทางของสถาบันในการ

ขับเคลื่อนใหเปน World Class University  และกําหนด Values  ของสถาบัน ฯในเรื่อง “ WISDOM ”  (W-World 

Class Excellent, I-Innovation, S-Social Responsibility,  D-Discipline, O-Open Minded,  M-Morality)  

 เกณฑมาตรฐาน  2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน  โดย

ดําเนินการดังนี้  
2.1  ผานกลไกการประชุมคณะ  กลาวคือ มีการเสนอแผนดังกลาวที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา

และใหความเห็นชอบ ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2554   (สกอ. 1.1-2.1)
2.2  แจงใหบุคลากรทุกคนไดทราบ โดยผานที่ประชุมคณะและการประชุมเจาหนาที่ (สกอ.1.1-

2.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ 

คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3.1  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะ

บริหารธุรกิจ   กําหนดใหมีการดําเนินงานครบ 4 พันธกิจ  คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (สกอ. 1.1-3.1)
3.2 จัดทําโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันประจําปงบประมาณ 2553  คณะ

บริหารธุรกิจ   (สกอ. 1.1-3.2)
 เกณฑมาตรฐาน 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแต

ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป

4.1  คณะ ฯ  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2553  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง และ โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันประจําปงบประมาณ 2553  คณะบริหารธุรกิจ   ไดมีการกําหนดตัวบงชี้  

และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนครบ 4 พันธกิจ  คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (สกอ. 1.1-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5   มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4  พันธกิจ

5.1  คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนครบทุกพันธกิจทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

(สกอ. 1.1-5.1)   (สกอ. 1.1-5.2)
 เกณฑมาตรฐาน 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา

6.1  คณะฯ มีติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

2553   และมีรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารในที่ประชุมคณะ  ปละ 2 ครั้ง คือ  
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ครั้งที่ 1   รอบ 6 เดือน   รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 กันยายน 2552-31 มีนาคม 2553  

(รายงานผูบริหารเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553)   (สกอ. 1.1-6.1)
ครั้งที่ 2   รอบ 12 เดือน  รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน 2553-30 กันยายน 2553

(เสนอที่ประชุมคณะ วาระที่ 6.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2553)   (สกอ. 1.1-6.2)
 เกณฑมาตรฐาน 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 

ครั้ง  และรายงานผลตอผูบริหารและที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา

7.1  คณะไดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้นําเสนอที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 20 

ธันวาคม 2553     วาระที่ 6.4 เรื่องเพื่อพิจารณา   โดยสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553   ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน จํานวน  54  ตัวชี้วัด    และไดมีการปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทากับ  38 

ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ  70.38    ของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด   ทั้งนี้   ตัวชี้วัดที่

ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  มี 2 ขอ คือ 1)  การจัดการศึกษา : งานรับนักศึกษา ซึ่งรับ

นักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง  และ  2) การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ไม

เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย (สกอ. 1.1-7.1)(สกอ. 1.1-
6.1)

 เกณฑมาตรฐาน  8   มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป

8.1  คณะฯ นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุง

แผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป  โดยเฉพาะในเรื่องการปรับจํานวนรับนักศึกษา และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ 

ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร  (สกอ. 1.1-8.1)   (สกอ. 1.1-8.2)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 8  ขอ 8  ขอ

ผลการดําเนินงาน 8  ขอ 8  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.1.1-1.1 AACSB  International Accreditation Plan, May 2010,  NIDA Business School

สกอ.1.1-1.2 website  :   www.nida.ac.th/mba

สกอ. 1.1-2.1 รายงานการประชุมคณะ   วันที่ 18 เมษายน  2554

สกอ.1.1-2.2 รายงานการประชุมเจาหนาที่  

สกอ. 1.1-3.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ
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สกอ. 1.1-3.2 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันประจําปงบประมาณ 2553  คณะ

บริหารธุรกิจ

สกอ. 1.1-4.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ. 1.1-4.2 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันประจําปงบประมาณ 2553  คณะ

บริหารธุรกิจ

สกอ. 1.1-5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554   งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะ

บริหารธุรกิจ (รอบ 6 เดือน  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553–31 มีนาคม 2554)

สกอ. 1.1-5.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553   งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะ

บริหารธุรกิจ  (รอบ 12 เดือน  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)

สกอ. 1.1-6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554   งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะ

บริหารธุรกิจ (รอบ 6 เดือน  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553–31 มีนาคม 2554)

สกอ. 1.1-6.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553   งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะ

บริหารธุรกิจ  (รอบ 12 เดือน  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)

สกอ. 1.1-7.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553   คณะบริหารธุรกิจ  (รอบ 12 เดือน  

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)

สกอ. 1.1-7.2 รายงานการประชุมคณะ วันที่ 20 ธันวาคม 2553    วาระที่ 6.4  

สกอ. 1.1-8.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ. 1.1-8.2 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันประจําปงบประมาณ 2554  คณะ

บริหารธุรกิจ
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องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร                                 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน     :      เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค 1  ค 2  และ  ง

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

ขอ

มีการดําเนินการ 2 

ขอ

มีการดําเนินการ  3 

ขอ  

มีการดําเนินการ 4  

ขอ 

มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่ ว ไป  และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน   5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง

ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

1.1  คณะฯ มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร   โดยไดดําเนินการ

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและ

มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่ สกอ . กําหนด  (สกอ.2.1- 1.1) (สกอ.2.1- 1.2) (สกอ.2.1- 1.3)  ดังนี้   

1)  แตงตั้งคณะกรรมการพิจาณา  ราง/ปรับปรุง  หลักสูตร  กรณีหลักสูตรใหมและหลักสูตร

ปรับปรุง ตามลําดับ  

2) เสนอหลักการและเหตุผลในการเปด/ปรับปรุง หลักสูตร ตอที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อให

ความเห็นชอบ   

3) เสนอ  รางหลักสูตร  ตอ  3.1 ที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจใหความเห็นชอบ   3.2   ที่ประชุม 

ทคอ    3.3  ที่ประชุมสภาวิชาการ   และ  3.4  ที่ประชุมสภาสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   ตามลําดับ  กอน

นําเสนอไปยัง    3.5   สกอ. เพื่อรับทราบ      

4) จัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ หองสมุด ระบบ

สารสนเทศ หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ

 เกณฑมาตรฐาน 2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรใหมตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2.1  คณะฯ มีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร   โดยไดดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตามที่ สกอ . กําหนด   (สกอ.2.1- 2.1)   ดังนี้   
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1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปดหลักสูตร    

2) เสนอหลักการและเหตุผล มติการพิจารณาปดหลักสูตรตอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ที่

ประชุม ทคอ .  ที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ตามลําดับ กอนนําเสนอ

ไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ

 เกณฑมาตรฐาน 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หมายถึง  ตองมีการประเมินผลตาม ”ตัว

บงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาหรือสาขาวิชา  เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอน”   กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ใหประเมินตาม

ตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก  ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย    หมายเหตุ    สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555  ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

   ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจเปดสอน 4 หลักสูตร  ซึ่งเปนหลักสูตรที่ยังไมไดดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555   แตมีการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548   และมีการเตรียมความพรอมกอนเปดหลักสูตรใหมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง ดังนี้

3.1  ทุกหลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคลองกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ  และสถาบันฯ  ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ    โดย

สะทอนอยูในรายวิชาตาง ๆ ของแตละหลักสูตร  (สกอ.2.1- 3.1) (สกอ.2.1- 3.2)
3.2  จัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนของรายวิชาตาง ๆ ในแตละหลักสูตร  

(สกอ.2.1-3.3)
3.3  มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาโดยการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาทั้งดาน

วิชาการ และดานวิชาชีพ

(1) ดานวิชาการ   เปนการสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษาโดยอาจารย ซึ่งคณะ

กําหนดเวลานัดพบ (Office hour) ของอาจารย ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนี้แลวคณะยังมีเว็บบอรด

ใหนักศึกษาไดเขามาปรึกษาหารืออาจารยในแตละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดดวย

(2) ดานวิชาชีพ คณะมีหนวยงาน CDC ซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานอาชีพ แหลงงาน 

รวมถึงการพัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในอนาคต

3.4  แตงตั้งใหมีผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาใน

แตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร

และจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ  (สกอ.2.1-3.4)
3.5  จัดเตรียมความพรอมและศักยภาพของอาจารยในการเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน ฯลฯ โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

ของ สกอ.  
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3.6  จัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนจัดเตรียมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ที่จําเปนตองใชในหลักสูตร   อาทิ   

1)  จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ ใหบริการผานหองสมุด ทั้งใน    

ลักษณะเปนเอกสารกระดาษ และผานระบบดิจิตอลที่นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดตลอดเวลา   

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงาน   มีระบบอินเตอรเน็ตไรสายที่ทําใหนักศึกษา

สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดโดยงาย

 เกณฑมาตรฐาน 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับ ใหมีการดําเนินการไดครบถวน ทั้ง

ขอ 1 ขอ  2  และขอ 3   ขางตน  ทุกหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร

อยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ  3  ผานเกณฑการ

ประเมิน  5  ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80  ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป

4.1  คณะฯ  มีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม 

กํากับ ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ  2  และขอ 3   ขางตน  ทุกหลักสูตรตลอดเวลาที่จัด

การศึกษาและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาในแตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด (สกอ.2.1-4.1)
4.2  คณะฯ ทําการประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร   คือทุก 5 ป  ดังนี้

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2551  (สกอ.2.1-4.2)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Inter-MBA)  ทําการประเมินผลไป

เมื่อป 2552   (สกอ.2.1-4.3)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (FIRM)  ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2552  (สกอ.2.1-4.2)
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance)   เปดรับนักศึกษา เมื่อ

ภาคการศึกษา 1/2551  และขณะนี้ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา  

 เกณฑมาตรฐาน 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับ ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง

ขอ  1   ขอ 2  และขอ 3  ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ

ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตองควบคุม 

กํากับ ใหดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3  ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ และทุกหลักสูตร  

5.1  คณะฯ  มีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม 

กํากับ ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ  2  และขอ 3   ขางตน  ทุกหลักสูตร ตลอดเวลาที่จัด

การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4   ไดแก 1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม

กิจกรรม ในเอกสารประกอบการสอน   (สกอ.2.1-5.1)   2) การปรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ

เกณฑมาตรฐาน 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนที่เกี่ยว ของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค 1 และ ค 2 )  

หมายเหต ุ  สพบ. เลือก กลุม  ง   ขอ 6 นี้จึงไมตองทํา   ใหขามไป ขอ 7  และ ขอ 8
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     เกณฑมาตรฐาน 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน  

ก  และ ปริญญาเอก)  มีจํานวนมากกวารอยละ 50  ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ กลุม 

ค 1 และ กลุม ง )

หลักสูตรที่เปดสอนในคณะบริหารธุรกิจมีจํานวน  4 หลักสูตร  คือ ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 

เปดสอน แผน  ข (รายวิชา+Independent Study)  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร เปดสอนแบบ 1  (รายวิชา+

วิทยานิพนธ)  ดังนั้น  จึงมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอนจํานวน 1 หลักสูตร คือ ระดับ

ปริญญาเอก  คิดเปนรอยละ 25  ของจํานวนหลักสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอนทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

  เกณฑมาตรฐาน  8     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ

แผน  ก  และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30  ของจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ กลุม ค 1  และ  กลุม  ง )

ในปการศึกษา  2553    คณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรจํานวน 772 คน 

จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (รายวิชา+Independent Study) จํานวน 762 คน คิดเปนรอยละ   

98.70  ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ   และนักศึกษาระดับปริญญาเอก  แบบ 1  (รายวิชา+วิทยานิพนธ)          

จํานวน 10  คน   คิดเปนรอยละ  1.30   ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ   

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ  4 คะแนน  4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.1- 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร  (กรณีมีการจัดทําหลักสูตรใหม/

หลักสูตรปรับปรุง)

สกอ.2.1-1.2  แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักสูตรตอ สกอ. (อางอิงหลักฐานจากกองบริการ

การศึกษา)

สกอ.2.1-1.3  การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนของสถาบันตอ สกอ. 

(อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)

สกอ.2.1-2.1  แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร/สาขาวิชา  (อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)

สกอ.2.1-3.1  เอกสารหลักสูตร  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)   2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต   (หลักสูตรนานาชาติ)  Inter-MBA    3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
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สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (M.Sc. in  FIRM)  และ  4) หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance)   

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



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 33

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 ที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก
=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศกึษาตอ)

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ

วิธีที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอย

ละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่

คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 
2551

ปการศึกษา 
2552

ปการศึกษา 
2553

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 23 23 23

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา - - -

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 2 2 2

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 21 21 21

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา

0 0 0

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา

8.69 8.69 8.69

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา

91.31    91.31    91.31    

ในปการศึกษา 2553   คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งสิ้น  23 คน    อาจารยประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี  0  คน คิดเปนรอยละ 0, วุฒิปริญญาโท 2 คน  คิดเปนรอยละ  8.69,  และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 

21 คน คิดเปนรอยละ  91.31    
หมายเหตุ ใชการคํานวณตามวิธีที่ 1

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2551 ป 2552 ป 2553

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

เปาหมาย
-รอยละปริญญาเอก ป.เอก90 % ป.เอก90% ป.เอก90% ป.เอ90%

- รอยละปริญญาโท - - - -

- รอยละปริญญาตรี - - - -

ผลการดําเนินงาน
-รอยละปริญญาเอก รอยละ 91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31

- รอยละปริญญาโท รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69

- รอยละปริญญาตรี รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0

คะแนนอิงเกณฑ       3 คะแนน 3  คะแนน    3 คะแนน 3  คะแนน    5 คะแนน    5 คะแนน

รายการหลักฐาน
สกอ.2.2-1.1   ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ   ประจําปการศึกษา  2553   จําแนกตาม

วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3     อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ            

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน : คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ

2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ
=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
X 100

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป

X 5รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ

วิธีที่ 2 
ขั้นตอนที่ 1 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบ

กับปที่ผานมา  = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปที่ประเมิน ลบดวย

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปกอนหนาปที่ประเมิน

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
X 5

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา
2551

ปการศึกษา 
2552

ปการศึกษา 
2553

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ

23 23 23

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ีตําแหนงอาจารย 4 3 3

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 8 7 6

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ีตําแหนงรองศาสตราจารย 11 13 14

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ีตําแหนงศาสตราจารย 0 0 0

รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. ตออาจารยประจํา 82.60 86.96 86.96

รอยละ ศ. และ รศ. ตออาจารยประจํา 47.83 56.52 60.87

รอยละ ศ. ตออาจารยประจํา 0 0 0

ในปการศึกษา 2553  อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มีจํานวน 23 คน  มีอาจารยประจําที่มี

ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย มีจํานวน 20  คน   คิดเปน  รอยละ  86.96  

และมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารย มีจํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ  

60.87   
หมายเหตุ ใชการคํานวณตามวิธีที่ 1

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2551 ป 2552 ป 2553

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

เปาหมาย
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ.  70 %  75 %  80 %  80 %

- รอยละ ศ. และ รศ.   30%   40%  50 %  50 %

- รอยละ ศ. -

ผลการดําเนินงาน
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. 82.60 % 82.60 % 86.96 % 86.96 % 86.96 86.96

- รอยละ ศ. และ รศ.   47.83 %   47.83 % 56.52% 56.52% 60.87 60.87

- รอยละ ศ. - - - - - -

คะแนนอิงเกณฑ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.3-1   ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ   ประจําปการศึกษา  2553   จําแนกตาม

วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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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 2553 คณะบริหารธุรกิจ ผลการดําเนินงาน  7  ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน

และการวัดผล  และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ   

คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ  ดังนี้

1.1  คณะบริหารธุรกิจมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ  15  ป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   ในยุทธศาสตรที่  1  การสรรหา / คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีด

ความสามารถสูง (Talent People) โดยระบบดังกลาวประกอบดวยกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตั้งแตกระบวนการในการวางแผน การสรรหาคัดเลือก การบริหารคาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  การ

พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีกลุมงานบริหารและธุรการ เปน

ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  

1.2 ในการวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนอัตรากําลัง  ซึ่งเปนแผนหลักสําหรับใช

เปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําป คือ แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งแผนการจัดการความรูดวย โดยมี

รายละเอียดดังนี้

1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล   ซึ่งอางอิงการดําเนินงานระดับสถาบัน ฯ  

กลาวคือ  สถาบันฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปงบประมาณ 2554 – 2558 (สกอ.2.4-1.1)   ครอบคลุมในมิติตาง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนด

ทิศทาง กลยุทธ และแนวปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหตอบสนอง สนับสนุนและเปนไปในแนวทาง

เดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ.2551 – 2565) โดยมุงเนน

ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญคือ ในระดับบุคคล บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

ชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีความรับผิดชอบตอสถาบันและสังคม ในระดับสถาบัน คือ 

สถาบันมีขีดความสามารถในการแขงขัน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามและประเมินผลผลิตและผลลัพธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้  
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ในการดําเนินการจัดทําแผนดังกลาวสถาบันไดเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดํารง

ตําแหนงรองคณบดี ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก หัวหนากลุมงาน จํานวน 72 คน ไดมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนโดยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554  โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกที่มีผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาจากปจจัย 4 ดาน คือ ดานบุคลากรหรือคน 

ดานระบบการพัฒนาบุคลากร ดานระบบการบริหารจัดการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสนับสนุน

การทํางานและไดนําขอมูลเชิงประจักษที่เกี่ยวของประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2554 – 2558  (รายละเอียดอยูในภาคผนวกของ (สกอ.2.4-

1.1)) ดังนี้

- ขอมูลจํานวนอัตรากําลังในปจจุบัน โครงสรางอายุของบุคลากร การเกษียณอายุราชการ  การตออายุ

ราชการ

- สวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร 

- การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) และชองวางสมรรถนะ (Competency Gap)

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมภายในสถาบัน

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการบริการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

- ทิศทางและแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับชาติ

- ผลการสํารวจแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2554 – 2555

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2554 – 2558 

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่  4/2554เมื่อวันที่   23  

มีนาคม 2554 และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในการประชุมครั้งที่3/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554

2)  แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  

ระดับสถาบัน ฯ  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 (สกอ.2.4-1.2)     ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตรในการประชุมครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552   แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 

ประการ คือ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตาม

สมรรถนะโดยผานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู และเพื่อบริหารจัดการความรูเพื่อ

ยกระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน  ซึ่งสถาบันไดดําเนินการปฏิบัติตามแผนดังกลาวมาอยางตอเนื่อง  

ในปงบประมาณ  2553  สถาบันไดดําเนินการสํารวจการหาความตองการในการฝกอบรม (Training  Needs)  

เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2554   
โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น  

25 โครงการ  โดยแบงเปนของบุคลากรสายวิชาการ  4  โครงการ (ชื่อโครงการ) และบุคลากรสายสนับสนุน  21  

โครงการ
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ระดับคณะ   ไดจัดทําแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

ประจําปการศึกษา 2553   (สกอ.2.4-1.2)  และแผนการจัดการความรู  ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

2553  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบัน

รับทราบ   โดยในป 2553 คณะ ฯ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  มีการดําเนินการ

และทําการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ   จัดมุมความรู KM Corner  บริเวณสํานักงาน

เลขานุการคณะ   เพื่อเผยแพรขาวสารกําหนดการจัดกิจกรรม  ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว  ตลอดจน

เผยแพรขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน     (สกอ.2.2-1.3) 
 เกณฑมาตรฐาน 2 มีการบริหาร และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป

ตามแผนที่กําหนด

คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ  ดังนี้

1.1 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ตามแผนอัตรากําลัง 4 ป  ใชวิธีการสรรหาคัดเลือกดวยวิธีการ

สอบแขงขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกบุคลากรโดยเปนไปตามขอบังคับสถาบันวาดวยการการบริหารงานบุคคล

ของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553 (สกอ.2.4-2.1) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและ

คัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ.2553 (สกอ.2.4-2.2) และประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (สกอ.2.4-2.3) ซึ่งใน

การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบตางๆ ของแตละตําแหนงเปนไปตามองคประกอบที่สถาบันกําหนด 

เพื่อใหกระบวนการดําเนินงานเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม และมีการวางแผนการปฏิบัติงานสรร

หาคัดเลือกบุคลากรทุกตําแหนง

1.2  การพัฒนาบุคลากรทุกประเภท 

1) ระดับสถาบัน ไดดําเนินการภายใตแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ 

คือ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตามสมรรถนะ

โดยผานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู และเพื่อบริหารจัดการความรูเพื่อยกระดับการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน  นอกจากแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ระยะ  4 ปแลว  สถาบันยัง

ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูรายปซึ่งมีความสอดคลองกับพัฒนาบุคลากรและการจัดการ

ความรูระยะ  4  ปโดยไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป  2552  นอกจากการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา

บุคลากรและการจัดการความรูซึ่งมุงเนนการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ซึ่งสถาบันไดกําหนด 

นอกจากนี้สถาบันยังมีการพัฒนาบุคลากรตามเสนทางความกาวหนาของอาชีพ (Career Path)  โดยสถาบันได

ออกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งบุคลากร

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 

(สกอ.2.4-2.4)และขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

บุคลากรใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.5) ใหสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลใหม

และไดสํารวจขอมูลลูกจางประจําที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนตําแหนงและไดแจงใหบุคลากรดังกลาวทราบเปน
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รายบุคคล   โดยมีลูกจางประจํา  จํานวน  84  ราย  ที่มีคุณสมบัติปรับระดับขั้นงานสูงขึ้นจํานวน  61  ราย  และ

เปลี่ยนตําแหนงงานหรือเปลี่ยนกลุมงาน  จํานวน  23  ราย  สําหรับขาราชการและพนักงานสถาบันอยูระหวางการ

ดําเนินการแจงเตือนบุคลากรเปนรายบุคคลในการเตรียมตัวเขาสูกระบวนการขอเลื่อนตําแหนงตอไป

2) ระดับคณะ สงบุคลากรเขารวมในโครงการ / กิจกรรม การอบรม/ ตามที่สถาบันจัด

และมีการดําเนินการภายใตแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป

การศึกษา 2553    และแผนการจัดการความรู ป 2553 คณะบริหารธุรกิจ   ดังนี้

             แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจประจําปการศึกษา 2553

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย

1 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในระบบการเรียนโดยใช

สื่ออิเล็คทรอนิคส (E-learning)

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ

2 โครงการพัฒนาเจาหนาที่ทางดานภาษาอังกฤษ 17 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2553 บุคลากรสายสนับสนุน

3 โครงการฝกอบรมและเพิ่มพูนการเรียนรูดาน IT บุคลากรสายสนับสนุน

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 19-21  ตุลาคม 2553 บุคลากรสายสนับสนุน

แผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน ประจําป 2553  คณะบริหารธุรกิจ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1 การอบรม / สัมมนา  

@  โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คณะบริหารธุรกิจ

(1) หลักสูตร “English Communication Program”  กลุม 1  

(ระดับพื้นฐาน)

(2) หลักสูตร “English Communication Program”  กลุม 2 

17 สค  -  21 ตค  53

17 สค  -  21 ตค  53

หอง 812 ชั้น 8  อาคารบุญชนะ 

อัตถากร

หอง 812 ชั้น 8  อาคารบุญชนะ 

อัตถากร

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู

@ การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ

@ มุมความรู

@ หองสมุดมารวย @ นิดา  ประจําป 2553

เดือนละ 1 ครั้ง

ตค 52  -    กย 53

ตค 52  -    กย 53

หอง 812 ชั้น 8  อาคารบุญชนะ 

อัตถากร

ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

ชั้น 1 อาคารนันทนาการ

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร 

วันที่ 19-21  ตุลาคม 2553 หอง 812 ชั้น 8  อาคารบุญชนะ 

อัตถากร   และ  โรงแรม  Rose 

Garden Riverside   อ.สาม

พราน   จ.นครปฐม
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 เกณฑมาตรฐาน 3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.1  คณะบริหารธุรกิจจัดใหมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่

ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข   ตัวอยางเชน  1) ระดับสถาบัน ฯ จัดใหมี

ประกันสุขภาพจากบริษัทไทยประกันชีวิต   สวนระดับคณะฯ ไดจัดใหมีสวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA (สกอ
2.4-3.1),   2) บริการแจกฟรีหนากากปองกันเชื้อโรค (mask) แกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อปองกันการ

แพรเชื้อ  โดยเฉพาะในชวงการระบาดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  H1  N1,   3) จัดเจลแอลกอฮอล 

สําหรับทําความสะอาดมือ  4) จัดสวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ (สกอ 2.4-3.2),   5) สวัสดิการการไปดูงาน

ตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ (สกอ.2.4-3.3),   6) มีการจัดทํา 5 ส ในสถานที่ทํางานที่สํานักงาน

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานและเพื่อใหบุคลากร

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข    จึงสามารถกลาวไดวาบุคลากรทุกระดับของคณะ

บริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ   มีความมั่นใจใน

ความมั่นคงของหนวยงาน  มีขวัญและกําลังใจที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  โดย

สามารถดูไดจากอัตราการลาออกของบุคลากรมีนอยมากหรือแทบจะไมมีเลยในชวงระยะเวลา 3 ปยอนหลัง 

กลาวคือ ระหวางป 2551-2553  มีการลาออกของบุคลากรเพียง 2 คน  จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด  33  คน  คิด

เปนรอยละ  6.06  

 เกณฑมาตรฐาน 4  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่

ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ

  1.1  คณะ ฯ ใชระบบและกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามใหคณาจารยคณะ

บริหารธุรกิจไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ

นักศึกษา    กลาวคือ   มีการนําความรูจากผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ

นักศึกษา   ปรากฏในเอกสารประกอบการสอน   (สกอ.2.1-4.1)  สวนบุคลากรสายสนับสนุนไดนําความรูและทักษะที่ได

จากการอบรม สัมมนา มาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  ไดแก การนําความรูภาษาอังกฤษ  เรื่อง Microsoft Access มา

ใชในการปฏิบัติงาน,  การนําความรูเรื่อง PDCA ที่ไดรับจากการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปฏิบัติงาน

คือ การวางแผนการทํางาน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลการทํางาน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

 เกณฑมาตรฐาน 5  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  และ

ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

1.1  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดจัดทํา ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วา

ดวย  จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552   (สกอ.2.4-5.1)  ทําการเผยแพรให

บุคลากรทั้งสถาบัน ฯ ไดทราบและถือปฏิบัติ  โดยการจัดพิมพเปนรูปเลมแจกจายไปทุกคณะ / หนวยงาน  และทํา

การเผยแพรบน Website : www.nida.ac.th   (สกอ.2.4-5.2)   ทั้งนี้  ในขอบังคับ ฯ ดังกลาว ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ  และ กํากับ ตรวจสอบ และรายงาน

ผลตอสถาบัน (สกอ.2.4-5.2)
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 เกณฑมาตรฐาน 6   มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน

1.1  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะ

บริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2553    กลาวคือ    แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะ

บริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2553   มีจํานวนกิจกรรม / โครงการ ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม และมีการดําเนินงานตาม

แผนและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัด จํานวน 4 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 100  (สกอ.2.4-6.1)
1.2 การประเมินผลสําเร็จตามแผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน ประจําป  2553 คณะ

บริหารธุรกิจ   คณะ ฯ ไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  และมีการดําเนินการตาม

แผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 6 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 (สกอ.2.4-6.2)

 เกณฑมาตรฐาน 7   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

1.1 จากขอมูลในเกณฑมาตรฐาน  6  คณะฯ ไดนําขอมูลมาดังกลาวมาเปนขอมูลประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2554    โดยแผนดังกลาวมีแนวทางการ

พัฒนา  3  แนวทาง  ตามที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูระยะ  4  ป  คือ  Leaning  

by  Doing , Leaning  by  Sharing และ Leaning  by  Training ซึ่งมีกิจกรรมหรือชองทางการพัฒนาสมรรถนะ

ดานตางๆสําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกประเภท  (สกอ.2.4-7.1)
ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 6  ขอ 6  ขอ

ผลการดําเนินงาน           7 ขอ           7 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.4-1.1   แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปงบประมาณ 2554 – 2558  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-1.2   แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สพบ.)
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สกอ.2.4-1.2   แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ   ประจําป

การศึกษา 2553   

สกอ.2.2-1.3 แผนการจัดการความรู  ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2553  คณะบริหารธุรกิจ   

สกอ.2.4-2.1   ขอบังคับสถาบันวาดวยการการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553 

(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-2.2  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบัน

สายสนับสนุน พ.ศ.2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-2.3  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบัน

สายวิชาการ พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากร

บุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-2.4  ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ

แตงตั้งบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนง

ประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-2.5  ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ

แตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2554 (อางอิงขอมูลกลุมงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

สกอ.2.4-3.1 สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA   (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ)

สกอ. 2.4-3.2 สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ)

สกอ.2.4-3.3 สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ (อางอิงขอมูลกลุม

งานบริหารและธุรการ)

สกอ.2.1-4.1 เอกสารประกอบการสอน

สกอ.2.4-5.1 ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย  จรรยาบรรณบุคลากรสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552   

สกอ.2.4-5.2  www.nida.ac.th

สกอ.2.4-6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2553     

สกอ.2.4-6.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

2553 คณะบริหารธุรกิจ 

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

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา  6   FTES  ตอ

เครื่อง

2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  และมีการฝกอบรมการใช

งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา

3.  มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติการ  อุปกรณการศึกษา  และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย

4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล   การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม

กีฬา

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อยางนอยใน

เรื่องประปา  ไฟฟา  ระบบกําจัดของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ

อาคารตาง ๆ  โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5  ทุกขอ  ไมต่ํากวา  3.51  จากคะแนนเต็ม  5

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6  มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ

ผลการประเมิน ประเมินระดับสถาบัน

รายการหลักฐาน -
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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 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน  6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกหลักสูตรโดยดําเนินการดังนี้

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย 

สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน  เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียน

การสอนที่เนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู  โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนให

ผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง  ชี้แนะแหลงขอความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความ

สะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูทุกรายวิชา  ทั้งนี้โดยผานทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา  ตามขอ 1.2   

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีการออกแบบการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้  1)  มีการจัดทํา course 

syllabus/course outline  กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการเรียนการสอน 2) มีการนําเสนอผลงาน

นักศึกษาและใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เปนการสงเสริมใหมีการปฏิสัมพัทธ

ทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน   3) มีการศึกษาจาก case study   4) 

มีการจัดเตรียม POWER POINT  ในการสอนและเอกสารเพิ่มเติม  5) มุงจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน

ตอบสนองความตองการของผูเรียนตลอดจนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา อาทิ 

จัดใหมีการอภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรูนอกสถานที่ 

(สกอ.2.6-1.1) (สกอ.2.6-1.2) (สกอ.2.6-1.3) (สกอ.2.6-1.4)
 เกณฑมาตรฐาน 2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   โดย

ดําเนินการดังนี้

2.1 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชา โดย

ระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้    - จุดมุงหมายของรายวิชา    - ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุ

คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา    -  การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการ
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อธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน -  แผนการสอนและการประเมินผล  มีการ

ระบุหัวขอหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช      -  ทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริม

ประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน

2.2  อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในชั่วโมงแรกที่พบ

ผูเรียน

(สกอ.2.6-2.1)   (สกอ.2.6-2.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3.    ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให

ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  โดยดําเนินการดังนี้

ทุกรายวิชาที่เปดสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งใน

และนอกหองเรียน อาทิ  จัดใหมีการอภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ 

(สกอ.2.6-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4.    มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน หรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้

4.1  คณะบริหารธุรกิจไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษา (Advisory Board)   ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การสอน งานวิจัย และกิจกรรมเพื่อสังคมและสวนรวม  ตอ

ผูบริหาร/ผูอํานวยการหลักสูตรตาง ๆ และ/หรือ คณาจารยประจําคณะ   ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูมี

ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม    

4.2  มีการเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล องคกรภายนอก คณะที่ปรึกษา (Advisory Board)  

มาเปนวิทยากรในวิชาสอนตามตารางสอน หรือการบรรยายพิเศษจัดโดยหนวยงาน CDC  

นอกจากนี้ คณะฯ ยังเนนวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมาที่สุด 

โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก  เชน  การสรางธุรกิจผาน e-Bay  

4.3  การเชิญ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยหรือองคกรจากตางประเทศ มาบรรยาย

พิเศษแกนักศึกษา 

1)  การบรรยายหัวขอ  “ Integrated Strategies for Bottom of the Pyramid Projects   การทํา

ธุรกิจเพื่อสรางชีวิตที่ดีแกคนไรโอกาสทางสังคม”   โดย  Prof. Dr.Ravi Sarathy,  Professor, Strategy & 

International Business, College of Business, Northeastern University, USA.  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554  

ณ หอง 1029  อาคารบุญชนะ อัตถากร

2) การสัมมนา หัวขอ “ Action Research  :  An Approach to Bridge a Gap between 

Theory and Practice “   โดย  Prof.Dr. Maung Kyaw Sein, Department of Information Systems, University 

of Agder, Norway

3) Prof. Dr.Ludo Cuyvers, University of Antwerp, Belgium  
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4.4 มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยรวมมือกับองคการภายนอก เพื่อเปนการเสริมสรางการ

เรียนรูของนักศึกษา  เชน   การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและพลังงาน  ในการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรม เชน นํานักศึกษาภาคปกติ รุนที่ 65เขาเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดําริ ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ 

สิรินทร จังหวัดเพชรบุรี  ระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 

(สกอ.2.6-4.1)   (สกอ.2.6-4.2)   (สกอ.2.6-4.3)   
  เกณฑมาตรฐาน 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5.1 คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนใน

การจัดการเรียนการสอนและมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน Course Syllabus (สกอ.2.6-5.1) 
ของแตละรายวิชาจะมีการระบุงานวิจัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน  นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสงเสริมให

คณาจารยทําวิจัยกรณีศึกษา (Case Based Research) เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน (สกอ.2.6-5.2)  
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5     โดยดําเนินการ ดังนี้

6.1  ทุกสิ้นภาคการศึกษา สถาบันฯ โดยกองแผนงานไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของ

ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ

ความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณใน

หองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน  

6.2  ในปการศึกษา 2553  ภาคการศึกษา 1/2553 และ 2/2553  คณะบริหารธุรกิจมีผลการ

ประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา  จัดทําโดยกอง

แผนงาน  (สกอ.2.4-6.1) 
 เกณฑมาตรฐาน 7.    มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา    โดยดําเนินการดังนี้   

7.1   นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   เชน   การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจกรรม ในเอกสารประกอบการสอน  (สกอ.2.6-7.1)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7  ขอ 7  ขอ

ผลการดําเนินงาน 6 ขอ 6 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ  4 คะแนน  4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุ ไมบรรลุ
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รายการหลักฐาน
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

สกอ.2.6-2.1   เอกสารประกอบการสอน

สกอ.2.6-2.2 ใบเซนตชื่อของนักศึกษาที่รับเอกสาร

สกอ.2.6-3.1   เอกสารประกอบการสอน

สกอ.2.6-4.1 คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board

สกอ.2.6-4.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร

สกอ.2.6-5.1 ตัวอยาง  Course Syllabus

สกอ.2.6-5.2 ตัวอยางการวิจัยกรณีศึกษาจากวารสาร Case Research Journal  

(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)

สกอ.2.6-6.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยในทุกรายวิชา   (อางอิงขอมูลกองแผนงาน)

สกอ.2.6-7.1 เอกสารประกอบการสอน
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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

มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ครบ  5  ขอ ตาม

เกณฑทั่ ว ไป  และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5  ขอ ตามเกณฑทั่วไป และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน 1.   มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความต องการของผู ใช 

บัณฑิต อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร

ระดับสถาบัน   กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงคของ NIDA (ผาน ทคอ)   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)  และทําการศึกษาความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผาน

การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    โดยจัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนกลุมธุรกิจ   

กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผาน

การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ   หัวขอ “ MBA  ที่โลกธุรกิจตองการ ”   และ   หัวขอ  “ MBA  เสนทางสู

ความสําเร็จ”    โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจมารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น    หลังจากนั้นไดนํา

ขอมูลที่ไดจากการเสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและเชิงคุณภาพ    เพื่อให
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ไดมาซึ่งความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สรุปไดดังนี้

1)  ประเด็นผูสําเร็จ MBA จากคณะบริหารธุรกิจ สพบ.  พบวา

สังคมธุรกิจมีความตองการและคาดหวังใหผูผานการศึกษา MBA สามารถนําวิชา MBA มา

ประยุกตกับการทํางานใหไดตามเปาหมายที่องคกรตองการ    ตองมีความรูพื้นฐาน  MBA  ที่แมนยํา และรูจัก

นําไปใชใหเปนประโยชนในการทํางาน      ผูที่เรียน MBA ตองเปนผูที่มีแนวคิดอยางมีหลักเกณฑ รูจักการใช

หลักการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ มีกลยุทธในการจัดการ มีวิจารณญาณที่รอบคอบใชในการตัดสินใจซึ่งมีผล

ตอองคกร    เปน CEO ที่สามารถวิเคราะห อาการ ปญหา สาเหตุ และวิธีแกปญหาในองคกรใหได พรอมกับตองมี

การ integrated ทุกวิชาเขาดวยกันแลวนําไปประยุกตกับการทํางานจริง   มีเปาหมายในงานและสามารถสราง

ผลงานทําใหเปนรูปธรรมได    ผูที่จบ MBA ตองนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางานและการสราง attitude ที่ดี

ตอองคกรและเพื่อนรวมงาน  มีความทุมเทในการทํางานเพราะเปนการวัดผลงานของตนเองและองคกร  พยายาม

ทําใหองคกรกาวหนาไปใหได   ผูที่ทํางานตองโตไปพรอมกับองคกร  นั่นคือการเติบโตขององคกรเปนตัววัดผลงาน

ของตนเองดวย      

นอกจากนี้การมีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศยังมีความสําคัญมากเพราะในปจจุบัน

มีนักลงทุนชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจคอนขางมากและตองการ local staff  อีกเปนจํานวนมาก   สถาบันการเงิน

ระดับโลกเขามาตั้งในไทย และยังมีความตองการบุคลากรดานการเงิน การตลาด การจัดการ อีกเปนจํานวนมาก 

และควรเรียนภาษาอังกฤษควบคูไปดวยจึงจะไดผลดี   อีกประเด็นที่สําคัญ คือ ธุรกิจในประเทศไทยเราไมไดอยู

โดดเดี่ยว ธุรกิจสงออกเปนการลงทุนระหวางประเทศ  อาเซียนเหมือน EU  สังคมนานาชาติจะเขามาในการทํางาน  

จึงตองใหความสําคัญดานภาษาเปนอยางมาก

2)  ประเด็นเรื่องหลักสูตร   พบวา  

หลักสูตร MBA ตองสอดแทรกเรื่อง CSR  (Corporate Social Responsibility)   ดวย  การเปน

นักธุรกิจที่ดี ตองดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมดวย  การสรางธุรกิจใหไดกําไรควบคูกับสรางสังคมที่อยูและ

สิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง จะทําใหประเทศเจริญกาวหนา   นอกจากนี้ หลักสูตร MBA ยังตองสอดแทรกเรื่องการเปน

บริษัทธรรมภิบาล  (Good Corporate   Governance)   การเปนบริษัทที่ดี ทําอยางถูกตอง ทําสิ่งที่ถูกตอง จะเปน

เกราะคุมกันในการทําธุรกิจ  ทําใหเกิดการตัดสินใจอื่นที่ถูกตองตามมา 

1.2  คณะบริหารธุรกิจ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความต องการของผู 

ใช 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
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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

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  การจัดการเรียนการ

สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ ส งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประ

สงค  ตามความตองการของผูใช บัณฑิต

1.1  คณะ ฯ  ไดทําการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา    โดยนําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาว

ขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   เชน   การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจกรรม ใน

เอกสารประกอบการสอน,   สอดแทรกเรื่อง CSR  (Corporate Social Responsibility) และการปลูกจิตสํานึกใน

การอนุรักษธรรมชาติและพลังงาน  ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เชน นํานักศึกษาภาคปกติ  รุนที่ 65

เขาเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดําริ ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ สิรินทร จังหวัดเพชรบุรี  ระหวางวันที่ 18-

20 ตุลาคม 2553 ,   นํานักศึกษารวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน เพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ,  สอดแทรกเรื่องการเปนบริษัทธรรมภิบาล  (Good Corporate   Governance)   เปนตน   (สกอ.2.7-
2.1)

 เกณฑมาตรฐาน 3.    มีการส งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และงบประมาณที่เอื้อต อ การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

1.1  คณะ ฯ  มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสงเสริมสนับสนุนบุคลากร  สงเสริมการเสนอผลงาน

วิชาการ    มีการนําระบบ e-learning  มาใชในการเรียนการสอน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัด

กิจกรรมที่เอื้อต อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  (สกอ 2.7-3.1)  (สกอ 2.7-3.2)
 เกณฑมาตรฐาน  4.    มี ระบบและกลไกการส ง เสริ มให นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว างสถาบัน หรือ

ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  

4.1  คณะฯ ทําการประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศให

นักศึกษารับรู   เชน  ติดโปสเตอรการประชุมวิชาการไวที่บอรด หนาลิฟต ชั้น G อาคารบุญชนะ อัตถากร , บริเวณ

ที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8,  บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10  อาคารบุญชนะ อัตถากร  (สกอ 2.7-4.1)
4.2  มีคณะกรรมการเงินทุนคณะ  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการเชารวมการประชุม

ทางวิชาการของนักศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน  5.     มีกิจกรรมเสริมสร างคุณธรรมจริยธรรมให แก นักศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ / สถาบัน

5.1  ระดับสถาบันฯ    โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรม/โครงการดานเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา  อาทิ

1)  โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา

2)  โครงการอบรมดานพฤตกรรม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา

3)  โครงการสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษา (นิมนตพระมาบรรยายใหความรู)
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5.2  ระดับคณะฯ  ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว  

นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจยังไดจัดทํา ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อใชเปน

มาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ   และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขาสอบ

ทุกครั้ง  และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาดวย   (สกอ.2.7-5.1)
       เกณฑมาตรฐาน  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต ใช ผลงานจากวิทยานิพนธ ของนั

กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช  ประโยชน จริงจากหน วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน วยงาน

วิชาชีพ (เฉพาะกลุ ม ค 1)

 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ  และมีการ

นําไปตีพิมพ เผยแพร ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ ม ง)

1.1   สํานักวิจัยไดจัดอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ

และมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาต ิ  (สกอ.2.7-7.1)
1.2  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทํา ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน

การสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553   และ   ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง แนว

ทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553   (สกอ.2.7-7.2)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2550

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 6  ขอ 6  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ  5 คะแนน  5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.7-1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สกอ.2.7-2.1 เอกสารประกอบการสอน  

สกอ.2.7-3.1 รายงานการจัดสรรงบประมาณประจําป

สกอ.2.7-3.2 หลักฐานการใชระบบ e-learning  ในการเรียนการสอน

สกอ.2.7-4.1 โปสเตอรการประชุมวิชาการ

สกอ.2.7-5.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  

สกอ.2.7-7.1 อางอิงการดําเนินงานของสํานักวจิัย

สกอ.2.7-7.2 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553   และ   ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง แนวทางการจัดการ

เรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553   
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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 2553 คณะบริหารธุรกิจ ผลการดําเนินงาน  4  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

   เกณฑมาตรฐาน 1.    มีการกําหนดพฤติกรรมด านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ 

ส งเสริมไว เปนลายลักษณ อักษร   โดยดําเนินการทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ ดังนี้

1.1 ระดับสถาบันฯ   จัดทําขอบังคับวาดวยสโมสรนักศึกษา,  ขอบังคับวาดวยชมรมตาง ๆ,  

ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา,  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย 

พฤติกรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  (สกอ.2.8-1.1)
1.2  ระดับคณะ ฯ  จัดทํา ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อสราง

จิตสํานึกใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ  (สกอ.2.8-1.2)
  เกณฑมาตรฐาน 2.   มีการถ ายทอดหรือเผยแพร พฤติกรรมด านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการส งเสริมตามขอ 1 ไปยังผู บริหาร คณาจารย นักศึกษาและผู เกี่ยวข องทราบอย างทั่วถึงทั้งคณะ / 

สถาบัน  โดยดําเนินการดังนี้

2.1  ระดับสถาบันฯ   ทําการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลในขอ 1.1 ผานทาง website :  

www.nida,ac,th    หนังสือเวียน กระดานขาวสาธารณะทางระบบ ICS  เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และ

ผูเกี่ยวของ ไดทราบอยางทั่วถึง  (สกอ.2.8-2.1), (สกอ.2.8-2.2)
2.2  ระดับคณะฯ  ทําการแจก  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  ให

นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขาสอบทุกครั้ง  และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวัน

ปฐมนิเทศดวย

 เกณฑมาตรฐาน 3.     มีโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด านคุณธรรมจริยธรรม

ที่กําหนดในข อ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเป าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน  โดยดําเนินการดังนี้

3.1  ระดับสถาบันฯ    โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรม/โครงการดานเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม  โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมาบยวัดความสําเร็จที่ชัดเจน  อาทิ  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

รอยละความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ     ดังนี้  1)  โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา  2)  โครงการอบรม
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ดานพฤตกรรม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา   3)  โครงการสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษา (นิมนตพระมา

บรรยายใหความรู)  (สกอ 2.8-3.1),  (สกอ 2.8-3.2),  (สกอ 2.8-3.3),  (สกอ 2.8-3.4)
3.2  ระดับคณะฯ  ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว

 เกณฑมาตรฐาน 4.     มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา  ตามตัวบ งชี้และเป าหมายที่กําหนดในข อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป าหมายอย างน อยร อยละ 90 

ของตัวบงชี้

4.1  ระดับสถาบัน มีการประเมินผลโครงการ (สกอ 2.8-4.1) หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย

รอยละ 90 ของตัวบงชี้ เชนในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนงานกลุมงานกิจการนักศึกษามีการประเมินผล

โครงการตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดระบุอยูในแบบฟอรมการจัดกิจกรรมทุกโครงการเชน จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม (สกอ 2.8-4.2)  เปาหมายในการจัดกิจกรรม และแตละโครงการจะมีการประเมินผลโครงการโดยมีการ

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ (สกอ 2.8-4.3) ใหกับผูเขารวมกิจกรรมโครงการทุกโครงการ และมีการสรุปผล

ของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 90 ของตัวบงชี้ของ

โครงการ (สกอ 2.8-4.4) เชน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โครงการฟงบรรยายธรรมะกับ

การบูรณาการเขากับการเรียนรูของนักศึกษา  

4.2  ระดับคณะ ฯ  ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว

   เกณฑมาตรฐาน 5.     มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได รับการยกย องชมเชย

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหน วยงานหรือองคกรระดับชาติ

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4  ขอ 4  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 4  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ  5 คะแนน  4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.2.8-1.1 ขอบังคับวาดวยสโมสรนักศึกษา,  ขอบังคับวาดวยชมรมตาง ๆ,  ขอบังคับวาดวยวินัย

นักศึกษา,  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย 

พฤติกรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  (อางอิงขอมูลจากกลุมงานกิจการ

นักศึกษา 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 รายละเอียดโครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลาและแบบประเมินผลโครงการระบุตัว

บงชี้   จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพรอมภาพถาย

สกอ.2.8-3.2 รายละเอียดโครงการสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษาและแบบประเมินผลโครงการ

ระบุตัวบงชี้ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพรอมภาพถาย

สกอ.2.8-3.3 ใบลงชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทุกโครงการ

สกอ.2.8-3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจและสรปุผลในการเขารวมกิจกรรมทุกโครงการ

สกอ.2.8-4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ

สกอ.2.8-4.2 รายชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ

สกอ.2.8-4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโครงการ

สกอ.2.8-4.4 แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90 

ของตัวบงชี้ของโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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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  2553  คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน  7  ขอ  ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน 1.     มีการจัดบริการให คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช ชีวิตแก 

นักศึกษา   คณะ ฯ  ไดดําเนินการดังนี้       

1) จัดใหมีตาราง Office Hour ของอาจารย,   2)  จัดชองทางในการสื่อสารคณาจารยและ

เจาหนาที่ของคณะ อาทิ website, e-mail, ระบบ ICS  3) นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดตั้งหนวยงาน CDC (Career

Development Center)  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดวย

การจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษาในดานตาง ๆ และจัดหาแหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึกษา  (สกอ.3.1-1.1) 
(สกอ.3.1-1.2)  (สกอ.3.1-1.3)

  เกณฑมาตรฐาน  2.    มีการจัดบริการข อมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา   

1) มีหนวยงาน CDC  ใหบริการขอมูลขาวสาร แหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึกษา (สกอ.3.1-2.1)
2)  จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ/งานวิจัย ดาน

บริหารธุรกิจ    (สกอ.3.1-2.2)
3)  จัดทํานิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School  (สกอ.3.1-2.3)

 เกณฑมาตรฐาน 3.   มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ ทางวิชาการและวิชาชีพแก 

นักศึกษา  

1.1  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํา “แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ปการศึกษา 2553 “  

และมีการดําเนินงานตามแผนดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป   (สกอ.3.1-3.1-7)   ไดแก

 -  โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”  โดย บริษัท โอสถสภา จํากัด  เมื่อวันทิ่ 30

มิถุนายน 2553    ณ หอง 812   อาคารบุญชนะ อัตถากร

-  โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”  โดย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันทิ่ 30

กรกฎาคม 2553    ณ หอง 812   อาคารบุญชนะ อัตถากร

-  โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”    by  Oxylane   เมื่อวันที่  24  กันยายน 2553    

ณ หอง 812   อาคารบุญชนะ อัตถากร
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-  โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”   by  Kasikorn Bank   เมื่อวันทิ่  23  ธันวาคม 

2553    ณ หอง 1027  อาคารบุญชนะ อัตถากร

-  โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”   by  TMB (Thai military Bank)  เมื่อวันทิ่  26  

มกราคม 2554    ณ หอง LAB 2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี

-  โครงการบรรยาย เรื่อง  “ การตลาดเพื่อสรางชีวิตที่ดีใหแกคนไรโอกาสทางสังคม “  โดย Professor 

Dr. Ravi Sarathy, Northeastern University, USA.  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554   ณ หอง  1029  อาคารบุญ

ชนะ อัตถากร

-  โครงการจัดบรรยาย  “ เพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน ”   ครั้งที่  1   เดือนพฤษภาคม 2554

  เกณฑมาตรฐาน  4.    มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา

1)  มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ   ดําเนินการโดยสมาคมศิษยเกานักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni)   (สกอ.3.1-4.1)
2) จัดทําเอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาว/กิจกรรมตาง  ๆ ที่คณะจัดไปยังศิษยเกา  ดําเนินการ

โดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni)  (สกอ.3.1-4.1)
3)  จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ ดานบริหารธุรกิจ   

(สกอ.3.1-4.2)
4)  จัดทํานิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School  (สกอ.3.1-4.3)
5) มีการใหขอมูลขาวสารผานทาง website  www.nida.ac.th/mba   (สกอ.3.1-4.4)

 เกณฑมาตรฐาน 5.   มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา   ดําเนินการ

โดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  (NIDA Business Alumni)   ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงาน

ตลอดป   (สกอ.3.1-5.1)   ไดแก

1. รวมงานปฐมนิเทศนักศึกษา วันเสารที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ หอง 1029 ชั้น 10 อาคารบุญ

ชนะอัตถากร 

2. รวมพิธีไหวครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553

3. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศิษยเกาดีเดน ประจําป 2553 วันศุกรที่ 30กรกฎาคม 2553 ณ 

หอง Ballrooom3, 4th  Floor,    โรงแรม CONRAD

4. เขารวมพิธีเททองหลอพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขนาดเทาพระองคจริง (6 องค) และ

พระบรมรูปฯ เคลือบทองคํา จํานวน 59 องค ในวันพฤหัสบดีที่  19  สิงหาคม  2553  เวลา 08.15 – 12.00 น.

5. รวมเปนผูสนับสนุนการจัดงานสัมมนา “How Viable is Gold as a Long-Term Investment”  

by Jeffrey  Nichols วันจันทรที่ 13 กันยายน 2553 ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ

6. จัดงานเสวนาในหัวขอ จาก...วิทยานิพนธ สู ... ธุรกิจมหาชน  โดยคุณวรวุฒิ  อุนใจ ในวันพุธ

ที่  29  กันยายน  2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอง 1029 อาคารบุญชนะ อัตถากร

7. จัดงาน Networking Dinner ระหวาง ตัวแทนศิษยเกาและศิษยปจจุบัน กับสมาคมศิษยเกา เพื่อ

เชื่อมความสัมพันธ ระหวางตัวแทนรุนตาง ๆ  ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ถ.อังรีดูนังต

 RMBA วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 
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 EMBA / Flex MBA / Inter MBA วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 

 YMBA / English MBA / FIRM วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 

8. การแขงขัน กอลฟ NIDA-SASIN ในวันเสารที่  30  ตุลาคม  2553 สนามธนาซิตี้ Shot gun 

9. จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2553 ในวันศุกรที่  12  พฤศจิกายน  2553 ณ อาคารสยามบรม

ราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

10. จัดงานคืนสูเหยา “Colorful Harmony” วันศุกรที่  12  พฤศจิกายน  2553 ณ หอประชุมเฉลิม

พระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

11. การแขงขันกอลฟเชื่อมสัมพันธคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันเสารที่ 

27 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกอลฟ Pinehurst

12. จัดซุมแสดงความยินดี และแจกอาหารวางพรอมน้ําดื่มกับมหาบัณฑิต ในวันพฤหัสบดีที่ 6 

มกราคม 2554

13. เขาพบและสวัสดีปใหม คณาจารย ประจําป 2554 ธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554

14. รวมการแขงขันกอลฟ NIDA Big Four วันพุธที่  23 กุมภาพันธ 2554  Shot gun 12.00 น. สนาม

Lake wood

15. รวมงานครบรอบปที่ 45 แหงการสถาปนาสถาบัน และการประชุมวิชาการประจําป 2554

และรวมพิธีวางพานพุม ถวายเปนเครื่องราชสักการะ ในวันศุกรที่ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมเฉลิม

พระเกียรติ

16. จัดการแขงขันกอลฟประจําป ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทานจากองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่  4  พฤษภาคม  2554 ณ สนามกอลฟ เดอะ รอยัล กอลฟ แอนด คันทรีคลับ

17. สนับสนุนจัดทําวารสารคณะบริหารธุรกิจ

18. เขารวมฟงการนําเสนองานวิชาสัมมนาการตลาด โครงการ NIDA SHOP และใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะใหกับนักศึกษา

19. สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล ประจําป 2553 ของสมาคมปริญญาโทสําหรับผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20. บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร

21. รวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน ประจําป 2553 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

  เกณฑมาตรฐาน 6.    มีผลการประเมินคุณภาพของการให บริการในข อ 1 – 3 ทุกข อไม ต่ํากว า

3.51 จากคะแนนเต็ม 5

1.1  หนวยงาน CDC  คณะบริหารธุรกิจ  ไดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3  โดยใน

การจัดกิจกรรมทุกโครงการ มีการจัดทําแบบสํารวจ แบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรมโครงการทุกโครงการ ซึ่ง

ไดสํารวจและประเมินคุณภาพการใหบริการทุกโครงการในขอ 1 – 3    โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเขารวม

กิจกรรม  ซึ่งจากผลสรุปดังกลาวไดคะแนนเฉลี่ย = 4.62  (จากคะแนน  5)  (สกอ.3.1-6.1)
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 เกณฑมาตรฐาน 7.     มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให บริการมาใชเป นข อมูล 

ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา   เชน   ปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยาย,  

ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ,  ปรับปรุงการใหบริการ,  จัดกิจกรรม / โครงการในหัวขอที่นักศึกษาตองการใน

การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปถัดไป (ปการศึกษา 2554) (สกอ.3.1-7.1)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7  ขอ 7  ขอ

ผลการดําเนินงาน 7  ขอ 7  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.3.1-1.1 www.nida.ac.th/mba

สกอ.3.1-1.2 ระบบ ICS  

สกอ.3.1-1.3 เอกสารการจัดตั้งหนวยงาน CDC  

สกอ.3.1-2.1 เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการ ของ CD   (อางอิงหลักฐานจาก  CDC)  

สกอ.3.1-2.2 วารสาร NIDA Business Journal 

สกอ.3.1-2.3 นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School

สกอ.3.1-3.1 โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”  โดย บริษัท โอสถสภา จํากัด  

สกอ.3.1-3.2 โครงการบรรยายและรับสมัครงาน“ Work & Life โดย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สกอ.3.1-3.3 โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”    by  

สกอ.3.1-3.4 โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”   by  Kasikorn Bank   

สกอ.3.1-3.5  โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  “ Work & Life”   by  TMB (Thai military Bank)  

สกอ.3.1-3.6   โครงการบรรยาย เรื่อง  “ การตลาดเพื่อสรางชีวิตที่ดีใหแกคนไรโอกาสทางสังคม “  

สกอ.3.1-3.7   โครงการจัดบรรยาย  “ เพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน ”   ครั้งที่  1   

สกอ.3.1-4.1 เอกสาร-/จดหมายเวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

(อางอิงหลักฐานจากสมาคมฯ )  

สกอ.3.1-4.2 วารสาร NIDA Business Journal 

สกอ.3.1-4.3 นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School

สกอ.3.1-4.4 www.nida.ac.th/mba

สกอ.3.1-5.1 เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการของ สมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ   

(อางอิงหลักฐานจากสมาคมศษิยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ )

สกอ.3.1-6.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา โดย หนวยงาน CDC คณะ

บริหารธุรกิจ

สกอ.3.1-7.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2554   
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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 2553    มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบัน ฯ  ซึ่งดําเนินการโดยกลุมงาน

กิจการนักศึกษา    ในสวนของคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน  6  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ .  

ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน  1.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน   

ระดับสถาบันโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา ไดจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2553  ครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน เชน ดานวิชาการ ดานกีฬาและ

การสงเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ดาน

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย

  ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม / โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษาตาม

แผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา   นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ  โดยหนวยงาน CDC  ยังไดจัดทํา “ แผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2553 “  ครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   เชน ดาน

วิชาการ  ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ดานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย     (สกอ 3.2-1.1)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

2.1  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําเอกสาร  “ นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะ

บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ”    และเผยแพรแจกใหกับนักศึกษาทุกคนในวันปฐมนิเทศ

นักศึกษา  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2554   ณ  หองประชุมจีระ บุญมาก  ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมาร ี 

2.2  เอกสารดังกลาวมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ,

บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา,    การนําระบบ PDCA  มาใชในกิจกรรมนักศึกษา

(สกอ 3.2-2.1)
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้

-กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

-กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ

-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม

-กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

-กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

1.1  ระดับสถาบัน  โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ 

ไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา   โดยมุงเนนกระบวนการ PDCA ในกิจกรรมวิชาการที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยมีการรายงานผลกิจกรรมตาง ๆ ตามกระบวนการ PDCA  คือ มีการเขียนแผนงาน / 

โครงการ (P), ลงมือปฏิบัติตามแผน (D), ประเมินผลโครงการ(C), และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานโครงการ

ตอไป (A) (สกอ 3.2-3.1-9)     อาทิ

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา เชน มีโครงการกีฬาภายใน โครงการกีฬาบัณฑิตศึกษา

สัมพันธ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เชน มีโครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โครงการคืน

ความสดใสใหคลองแสนแสบ โครงการบริจาคโลหิต 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน มีโครงการจริยธรรมและศาสนา ในกิจกรรมวันมาฆบูชา 

กิจกรรมวันอาฬหบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา  

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีโครงการพิธีไหวครูประจําป และมีโครงการแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมระหวางนิดาและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เปนประจําทุกป 

1.2  ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม / โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  นอกจากนี้ 

คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํา “แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ปการศึกษา 2553 “  และมีการดําเนินงานตาม

แผนดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป   (สกอ.3.2-3.10)   ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   ไดแก   โครงการบรรยายและรับสมัครงาน  

“ Work & Life”  ,  โครงการบรรยาย เรื่อง  “ การตลาดเพื่อสรางชีวิตที่ดีใหแกคนไรโอกาสทางสังคม “ ,     โครงการ

บรรยาย  “ เพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน ”   

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   เชน  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม -จัดใหมีพิธีผูกขอมือ

รับขวัญนองใหม

  เกณฑมาตรฐาน  4.   มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ

ระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน  

1.1  ระดับสถาบัน    มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา(สกอ 3.2-4.1-2) เพื่อเปนองคกรสรางเครือขายทั้ง

ภายในและภายนอก  มีกิจกรรมโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางนักศึกษาภายทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกันเชนมีโครงการสรางเครือขายระหวางนิดากับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เปนประจํา
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ทุกป และมีโครงการสรางเครือขายระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย (สกอ 3.2-4.3) มีโครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT  

และมีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT (สกอ 3.2-4.4-5)  (สกอ.3.2-4.6)
นอกจากนี้สถาบันยังสนับสนุนใหนักศึกษาของสถาบันรวมมือในการสรางเครือขายและเขารวมในการสัมมนา

สรางเครือขายระหวาง 8 สถาบันในการทําความรวมมือขอตกลง MOU ในการใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม

วิชาการและดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 8 แหง ดังนี้ คือ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

2.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     3.มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย    4.มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    5. สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   6.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 7.คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปนตน  (สกอ.3.2-4.7)
1.2  ระดับคณะ    สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม / โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  กลาวคือ  เขา

เปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา และ เขารวมในกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ขางตน

  เกณฑมาตรฐาน 5. มีการประเมินความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.1 ระดับสถาบัน     มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เชน ในการจัดกิจกรรมโครงการทุกโครงการจะมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2-5.1) ซึ่งในแตละโครงการกิจกรรมจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอรมของ 

สกอ. และมีการประเมินผลโครงการทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ (สกอ.3.2-5.2) และนํามาสรุปผลการประเมินความสําเร็จ

โดยวัดระดับตามวัตถุประสงคของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการรายงานผลและนําเขา

ในที่ประชุมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และที่ประชุมของกลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร หลังจากที่

ไดมีการจัดกิจกรรมไปแลวทุกโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

1.2  ระดับคณะ    หนวยงาน CDC  คณะบริหารธุรกิจ  ไดทําการประเมินผลการจัดกิจกรรม / โครงการ มีการ

จัดทําแบบสํารวจ แบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรมโครงการ   โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรม  

นํามารายงานสรุปผลประเมินการใหบริการ  ซึ่งจากผลสรุปดังกลาวไดคะแนนเฉลี่ย = 4.62  (จากคะแนน  5)  (สกอ.
3.2-5.3)

 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา      

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เชน ปรับปรุง

เอกสารประกอบการบรรยาย, ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ,ปรับปรุงการใหบริการ, จัดกิจกรรม / โครงการในหัวขอ

ที่นักศึกษาตองการในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปถัดไป (ปการศึกษา 2554) (สกอ.3.2-6.1)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 6 ขอ 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน 6 ขอ 6 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 65
รายการหลักฐาน

สกอ.3.2-1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2553   

สกอ.3.2-2.1 เอกสาร  “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน  

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”

สกอ.3.2-3.1  กิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-3.2  โครงการกีฬาภายใน  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-3.3  โครงการกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ   (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-3.4  โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)

สกอ.3.2-3.5  โครงการคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)

สกอ.3.2-3.6  โครงการบริจาคโลหิต  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-3.7  โครงการจริยธรรมและศาสนา เชน โครงการวันมาฆบูชา โครงการวันอาสฬหบูชา 

โครงการวันวิสาขบูชา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-3.8  โครงการพิธีไหวครู  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-3.9  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา–AIT(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษาสพบ.)

สกอ.3.2-3.10  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2553  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการ

นักศึกษา สพบ.)

สกอ.3.2-4.1  ขอบังคับสโมสรนักศึกษา  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา   (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการ

นักศึกษาสพบ.)

สกอ.3.2-4.3  สรุปผลการจัดกิจกรรมประเมินผลโครงการและภาพถายโครงการสรางเครือขาย

ระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย   (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-4.4  โครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการและจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมโครงการ)   (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-4.5  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT  (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการ

และจํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ)  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-4.6 โครงการสัมมนาและสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา

นครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-4.7 เอกสารการลงนามขอตกลงความรวมมือ MOU ในดานการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง 

8 สถาบันการศึกษา  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-5.1  รายงานการประชุมและสรุปผลตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    (อางอิง

ขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-5.2  แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ.3.2-5.3     รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาโดยหนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ

 สกอ.3.2-6.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2554   
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              ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 4
การวิจัย
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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 2553    คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 7 ขอ   ตามเกณฑมาตรฐาน

สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร างสรรค   เพื่อให บรรลุเป าหมาย

ตามแผนดานการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด    ไดแก

1.1 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ประจําปงบประมาณ 2553  ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ   (สกอ 4.1-1.1)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ  

1.3 แตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution) (สกอ 4.1-1.2)
1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ

งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550    (สกอ 4.1-1.3)
 เกณฑมาตรฐาน 2.มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน

2.1  กําหนดใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย    ตัวอยางเชน  อาจารยกําหนดให

นักศึกษาที่ไดรับทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย  (TA)   มาชวยในงานวิจัยของอาจารย  เปนตน

2.2 สงเสริมใหอาจารยนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  

กลาวคือ   คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการ

เรียนการสอนและมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน Course Syllabus (สกอ.4.1-2.1) ของแตละ

รายวิชาจะมีการระบุงานวิจัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน  นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัย

กรณีศึกษา (Case Based Research) เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน (สกอ.4.1-2.2)  
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค  และให ความรู ดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแก อาจารยประจําและนักวิจัย   โดยดําเนินการ ดังนี้

3.1  กําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารยอยางชัดเจน   (สกอ 4.1-3.1)
3.2 จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย ที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุน

ภายใน/ภายนอก   และฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)  ของสถาบัน (สกอ 4.1-3.2)
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3.3 จัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค   อาทิ  1) จัดสรรทรัพยากรการเงินใหแกอาจารยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

2)  สงเสริมใหนําโครงการวิจัยตีพิมพเผยแพรและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งจากงบประมาณเงินทุนคณะ   3)  

การเชื่อมโยงจาก website ของสถาบัน ฯ ไปสูแหลงคนควา ThaiLis  และแหลงอื่น  อาทิ  ACM Portal (Full Text),  

Blackwell-synergy,  IEL (IEEE) (Full Text),  Science Direct, Direct Collection  -  สกอ.  (สกอ 4.1-3.3)
3.4  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  เชน  

มีการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุมวิชาการทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ   โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินทุนคณะ

3.5  เผยแพรความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกคณาจารยอยางทั่วถึง  โดยการติดประกาศและ

แจกเอกสารจรรยาบรรณการวิจัย  ไปยังคณาจารยทุกทาน    และเผยแพรเอกสารดังกลาวผานทาง website : 

www.nida.ac.th/mba   (สกอ 4.1-3.4)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

4.1  คณะบริหารธุรกิจมีแบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะเพื่อใหอาจารยที่ประสงคจะขอรับ

เงินทุน สนับสนุนการวิจัยกรอกขอมูลและเสนอคณะกรรมการเงินทุนคณะ พิจารณา  (สกอ 4.1-4.1) อนึ่ง   ใน

ปงบประมาณ 2553   คณะบริหารธุรกิจ  ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยแกคณาจารย เปนจํานวนเงิน                      

2,806,242 บาท  (สกอ 4.1-4.2)
4.2  มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวที

ประชุมวิชาการ  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ  และ

ใหเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่มีคา Impact Factor โดยคํานวณเงิน

รางวัลตามสัดสวนคา Impact Factor และสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน  โดยผานการพิจารณาจากคณะ กรรมการ

วิจัยประจําคณะ และคณะกรรมการเงินทุนคณะ

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ  

5.1  แตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution) (สกอ 4.1-5.1)
5.2  เผยแพรผลงานวิจัยที่สํานักบรรณสารการพัฒนาเพื่อเปนศูนยรวมการคนควางานวิจัยของ

สถาบัน

5.3  มีฐานขอมูลเพื่อการคนควา แหลงอางอิง ในการพัฒนางานวิจัยที่สํานักบรรณสารการพัฒนา 

5.4  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

5.5 สงเสริมใหคณาจารยจัดทําผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอ ในการประชุมวิชาการสถาบันฯ ในวันที่ 1 

เมษายน ของทุกป   เชน  ในป 2553  คณะไดจัดสรรเงินสนับสนุนสําหรับผูนําเสนอผลงานวิจัย เรื่องละ 150,000.-

บาท/บทความ

 เกณฑมาตรฐาน 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ในขอ 4  และ ขอ 5 อยางครบถวน

ทุกประเด็น  

คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และ ขอ 5  โดยจัดทําแบบสอบถาม 

เรื่อง  “ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  “   เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบและกลไก
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การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ   (สกอ 4.1-6.1)    โดยให

อาจารยทุกทานในคณะบริหารธุรกิจเปนผูตอบแบบสอบถาม   

 เกณฑมาตรฐาน 7.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด านการวิจัยหรืองานสร าง

สรรค ของคณะ     กลาวคือ  มีการปรับหลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการจากงบเงินทุนคณะ

บริหารธุรกิจเพื่อสอดคลองกับขอบังคับตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

เบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันาวาคม 2553 (สกอ.4.1-
7.1),    ขอบังคับฯ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ    (ปรับปรุงลาสุด  เสนอที่ประชุมอาจารยประจํา

คณะ  ครั้งที่ 5/2553)  (สกอ.4.1-7.2)
ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7  ขอ 7  ขอ

ผลการดําเนินงาน 7 ขอ 7 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 4.1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ  

สกอ 4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution) 

สกอ 4.1-1.3 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัย

จากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

สกอ.4.1-2.1 ตัวอยาง  Course Syllabus

สกอ.4.1-2.2 ตัวอยางการวิจัยกรณีศึกษาจากวารสาร Case Research Journal  

(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)

สกอ 4.1-3.1 ขอกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระงานอาจารย  

(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)

สกอ 4.1-3.2 อางอิงขอมูลในฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ   และฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)  ของสถาบัน

สกอ 4.1-3.3 หลักฐานการเชื่อมโยงจาก website ของสถาบัน ฯ ไปสูแหลงคนควา ThaiLis  และแหลงอื่น  (อางอิง

หลักฐานจากสํานักบรรณสารการพัฒนา)

สกอ 4.1-3.4 ขอบังคับ / จรรยาบรรณการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สกอ 4.1-4.1 แบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะ

สกอ 4.1-4.2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได งบประมาณเงินทุนคณะ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําป

งบประมาณ 2553 (อางอิงขอมูลกลุมการเงินและพัสดุ)   

สกอ 4.1-5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution)

สกอ 4.1-6.1 แบบสอบถาม เรื่อง  “ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  “   

สกอ.4.1-7.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ

จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันาวาคม 2553

สกอ.4.1-7.2 รายงานการประชุมอาจารยประจําคณะ  ครั้งที่ 5/2553
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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

มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ครบ  5  ขอ ตาม

เกณฑทั่ ว ไป  และ

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน  4  ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร ผลงานวิจัยหรือ งานสร าง

สรรค ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุน

งานวิจัยประจําปงบประมาณ 2553  ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนดานการเงินในการไปประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร ผลงานวิจัยหรือ งานสร างสรรค ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   (สกอ 4.2-1.1)
1.2 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ

งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  (สกอ 4.2-1.2)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห  และสังเคราะหความรู จาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค    เพื่อให เปนองคความรูที่คนทั่วไปเข าใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

1.1  กําหนดใหอาจารยเจาของผลงานนําบทคัดยอ  บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะหใหม  ระบุ

ประโยชนและองคความรูที่ไดจากการวิจัย   โดยในแบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับ

ทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห  สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   และทําการเผยแพรผานทาง 

website  : www.nida.ac.th/mba   เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได   (สกอ 4.2-2.1)
1.2 กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได (สกอ 4.2-2.1)
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประชาสัมพันธ และเผยแพรองค ความรู จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ได จากขอ 2 สู สาธารณชนและผูเกี่ยวของ

1.1  ทําการเผยแพรองคความรูที่ไดจากขอ 2.1 และ  2.2  ผานทาง website  :  

www.nida.ac.th/mba   เพื่อเผยแพรแกสาธารณชนอยางทั่วถึง

 เกณฑมาตรฐาน   4.   มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ไปใช ให เกิดประโยชน       และมี

การรับรองการใช ประโยชน จริงจากหน วยงานภายนอกหรือชุมชน

ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ

รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 เรื่อง  ไดแก

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ (ETFP)  โดย   ผศ.ดร.วิพุธ

อองสกุล  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน คือ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

2) การจัดทําหนังสือ IFRS   โดย  รศ.ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน     หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน 

คือ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3)  เยาวชนยุคใหม สรางไทยแขมเข็ง   โดย   ผศ.ดร.ประดิษฐ วิธิศุภกร  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน

คือ การเคหะแหงชาติ

นอกจากนี้ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  ยังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน

เรื่องดังกลาว  ดังนี้   1)   มีการวางขั้นตอนในการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร างสรรค ไปใช ประโยชนใน

เชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม เช น กําหนดขั้นตอน วิธีการ และผู รับผิดชอบในการทํางาน เพื่อเป นสื่อกลางสาน

สัมพันธ ในการถ ายทอดเทคโนโลยีระหว างอาจารย  และนักวิจัยกับองค กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนํา

ผลการวิจัยและงานสร างสรรค ไปใช ประโยชนไดในวงกวาง     2.) ริเริ่มประสานงาน หรือส งเสริมการนําผลงานที่

เกิดจากการวิจัยหรืองานสร างสรรค ไปสู งานเชิงพาณิชย  ในลักษณะนิติบุคคล (Start–up company) และกิจการ

เต็มรูปแบบ (Spin-off company) เป นต น โดยมีผู รับผิดชอบ คือ ผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจฯ   ทั้งนี้

ดําเนินงานโดย หนวยบมเพาะวิสาหกิจฯ ภายใตการดูแลของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ   (สกอ 4.2-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุ มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร างสรรค

ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ระดับสถาบัน    มีการใหความรูเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแกคณาจารย นักวิจัย 

นักศึกษา โดยการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนเชิงพาณิชย” และมี

รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา

ระดับคณะ     สงบุคลากรและผูสนใจรวมเขาฟงการบรรยายพิเศษดังกลาว

นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน   ซึ่งดําเนินการ

โดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ     ตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย   (สกอ 4.2-5.1)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
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มีระบบและกลไก

1. มีแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรูและอํานวยความสะดวกใน

การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย, นักศึกษา, นักวิจัย และบุคคลผูขอรับการบริการวิชาการภายนอก

สถาบัน เชน 

1) การให ความรู  และคําปรึกษาด านทรัพย สินทางป ญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝ กอบรม

หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให คําปรึกษา

2) ช วยร างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต อ  กรมทรัพย สินทางป ญญาหรือ

สํานักงานเทียบเท าในต างประเทศ

3) ประสานงานการอนุญาตให ใช สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  เพื่อใช ประโยชน เชิงพาณิชย     

เปนต น

   ทั้งหมดดําเนินการโดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจ สพบ. ภายใตการดูแลของศูนยฯ และมีผูจัดการหนวยบม

เพาะวิสาหกิจฯ ดูแลทุกขั้นตอน

แตไมมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยของสถาบัน

ผลการประเมิน

       รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4  ขอ 4  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 4 คะแนน 4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 4.2-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะที่มีเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  

เงินทุนคณะเพื่อดําเนินงานวิจัยตามโครงการวิจัยที่เสนอ   อนุมัติวงเงินสนับสนุนให

อาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุมวิชาการในตางประเทศ  

ฯลฯ   (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ)

สกอ 4.2-1.2 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ

งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550    

สกอ 4.2-2.1 แบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะระบุเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห 

สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

สกอ 4.2-4.1 คูมือการใชบริการของหนวยบมวิสาหกิจฯ

สกอ 4.2-5.1 วิธีการขอจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน (อางอิงหลักฐานจาก

ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่  4.3     เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารย ประจําและนักวิจัยประจํา           

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

X 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน ป 2551 ป 2552 ป 2553

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ

23 23 23

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ - - -

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 14,831,000  2,890,000  25,404,430

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด - - -

จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ - - -

(สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน 45,869.56 2,890,000 11,770,000
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ขอมูลพื้นฐาน ป 2551 ป 2552 ป 2553
ตอจํานวนอาจารยประจํา ....................... (บาท)

(สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ................... (บาท)

598,956.52 - 13,634,430

(สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา.................

(สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

................

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ (บาท/คน) 644,826 

บาท/คน

125,652.17 

บาท / คน

1,104,540.43

บาท / คน

ในปงบประมาณ 2553  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีจํานวนเงินสนับสนุนงาน 

วิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสําหรับปงบประมาณ 2553  เปนเงิน 25,404,430  บาท    

ดังนั้น  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําคณะ

บริหารธุรกิจ 1,104,540.43  เทากับ  บาท / คน   (สกอ.4.3-1)

ผลการประเมิน

       รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 75,000 บาท/คน 75,000 บาท/คน

ผลการดําเนินงาน 723,795.65   บาท/คน 1,104,540.43บาท/คน

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.4.3-1. ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน ของคณะ

บริหารธุรกิจ   ประจําปการศึกษาที่รายงาน  (ปงบประมาณ  2553)
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             ตัวบงชี้ จํานวน  2  ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแกสังคม
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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 2553  คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน  5  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด

1.1  คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่

แตกตางกัน  ไดแก  

1)  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม สัมมนา 

การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ   โดยใชศักยภาพและความพรอมที่มีอยู 

อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู

ตาง ๆ  ฯลฯ (สกอ 5.1-1.1)  
2)  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน แขงขัน  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถใน

การแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับ

ตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบัน ฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัยทาง

วิชาการในดานตาง ๆ ที่ เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน โครงการวิจัยดานบรรษัทภิบาล 

(Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility)  (สกอ 
5.1-1.1)

1.2  มีการกําหนดหลักเกณฑและ/หรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม   ดังนี้

1)  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต

การกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551   ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 และระเบียบสถาบันฯ 

วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก   (สกอ 5.1-1.2)
2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการ

วิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553  (สกอ 5.1-1.3)
1.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย  ดังนี้

1)  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ    มีคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ เปนผูควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย มี

ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจเปนผูบังคับบัญชา ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ ฯ 

กําหนด  และมีผูจัดการ ทําหนาที่รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย   (สกอ 5.1-1.4)
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2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน    มีคณะกรรมการบริหารศูนย และผูอํานวยการศูนย เปนผูกําหนด

นโยบายการดําเนินงานและมีผูจัดการรับผิดชอบการทํางานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย  (สกอ 5.1-1.5)
1.4 มีการจัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฯ เปนประจําทุกเดือน  

(สกอ 5.1-1.6)
1.5  มีโครงสรางองคกรของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ แตละตําแหนงงาน

1.6  มีการจัดทําแผนปฎิบัติงานประจําป โดยมีการปรับแผนทุก 6 เดือน  (สกอ 5.1-1.7)
1.7  มีขั้นตอนในการทํางานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ในภาระงานหลัก ไดแก งานฝกอบรม 

และงานใหคําปรึกษาแนะนํา  (สกอ 5.1-1.8)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจทําการบูรณาการงานบริการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

ปฎิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร ไดแก

1.1  มีการนําเสนอหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการไปใชในหลักสูตรของภาคปกติ ภาค

พิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ ใหมากขึ้น เชน นําโครงการ CFP บรรจุเปนวิชาของหลักสูตร FIRM และ Major-

Finance ของหลักสูตร MBA ของคณะ (สกอ 5.1-2.1)
1.2  มีอาจารยเปนที่ปรึกษาในโครงการบริการวิชาการใหกับนักศึกษา  เชน  โครงการ UBI  

(สกอ 5.1-2.2)
1.3  สรางที่ปรึกษาดานบริหารธุรกิจ โดยอาจารยประจําคณะปอนเขาสูงานบริการวิชาการ เชน 

โครงการสรางที่ปรึกษามืออาชีพ (Training for the Trainers) เพื่อเขารวมเปนที่ปรึกษาของโครงการของศูนยฯ

(สกอ 5.1-2.2)
  เกณฑมาตรฐาน 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

1.1  มีการนําผลงานวิจัยไปใชในหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการ  เชน นําผลงานวิจัย

ทางดานการเงิน ไปใชประกอบการฝกอบรมในโครงการ CFP   (สกอ.5.1-3.1)
  เกณฑมาตรฐาน  4.   มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก 

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

4.1  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 5.1-4.1)
  เกณฑมาตรฐาน  5.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก 

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

5.1  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ ในแตละโครงการมาปรับปรุงการ

ใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยน

วิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอน
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เงินผานธนาคาร หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยัง

มิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม,  จัดทํา web board ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตาง ๆ 

และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time   (สกอ 5.1-5.1)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 5.1-1.1 เอกสารเผยแพร  / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ   และศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

สกอ 5.1-1.2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ

ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551   ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 

2551  และระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการ

กํากับและดูแลของคณะ/สํานัก 

สกอ 5.1-1.3 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการ

ใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553

สกอ 5.1-1.4 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่  444/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552   เรื่อง  

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  และ  คําสั่งสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 783/2552 ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  

สกอ 5.1-1.5 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552  ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เรื่อง  

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร

สกอ 5.1-1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  

สกอ 5.1-1.7 นโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม  ศูนย

นวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2553

สกอ 5.1-1.8 คูมือการทํางาน/ฝกอบรม และการใหคําปรึกษาแนะนํา และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 

ขอเสนอโครงการ เอกสารการอบรม แบบประเมิน

สกอ 5.1-2.1 เอกสารหลักสูตร FIRM และ เอกสารหลักสูตร RMBA  :  Major-Finance

สกอ 5.1-2.2 เอกสารการเขาใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการ ณ สถานประกอบการที่เขารวมโครงการ

สกอ.5.1-3.1 เอกสารการอบรมโครงการ CFP

สกอ 5.1-4.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ

สกอ 5.1-5.1 หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด   เพื่อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป
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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 2553  คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน  5  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ หน วย

งานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ

1.1 ทําการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยสํารวจจาก

ผูที่เคยรับบริการรวมทั้งกลุมที่จะขอรับบริการใหม

1.2 สรุปผลการสํารวจ

1.3 วิเคราะหผลการสํารวจและกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ

1.4 นําเสนอหลักสูตร/โครงการใหมแกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตอไป

(สกอ 5.2-1.1)  (สกอ 5.2-1.2)  (สกอ 5.2-1.3)  (สกอ 5.2-1.4)  
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีความร วมมือด านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู และเสริมสร างความเข ม 

แข็งของชุมชน หรือ  ภาคเอกชน หรือภาครัฐ  หรือ  หน วยงานวิชาชีพ

1.1 มีการประสาน และขอความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ในการใหความชวยเหลือแกบุคคลทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 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 และรวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เชนโครงการ CFO

- ดานการบริหารธุรกิจ โดยรวมกับองคกรเอกชนและรัฐวิสาหกิจตางๆ ไดแก EGAT, 

Panasonic, Epson, ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน ในการรวมมือในการจัดโครงการ Mini MBA

- ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถาบันการคา โดยรวมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย เปนหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถาบันการคาทั่วประเทศ

- ดานการพัฒนาดัชนีความสามารถในการแขงขัน โดยรวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย จัดทําดัชนีความสามารถในการแขงขันในภาคสวนอุตสาหกรรมตาง ๆ ของประเทศ และมีการจัดพิมพ

รายงานการประมวลผลดัชนีลงในนิตยสาร Competitiveness Review 
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- ดานการเผยแพรองคความรู โดยรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัด

โครงการสัมมนาตาง ๆ เชน โครงการสัมมนา “CEO Forum” รวมกับธนาคารนครหลวงไทย และสมาคมศิษยเกา

คณะบริหารธุรกิจ เปนตน

(สกอ 5.2-2.1)  (สกอ 5.2-2.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประเมินประโยชน หรือผลกระทบของการให บริการทางวิชาการตอสังคม

3.1 มีการประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ โดยมีการประเมิน 3 

ประเด็นหลัก ไดแก  - ความรูที่ไดรับหลังการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนนหรือคิดเปน 80%)

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

    - ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4   (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
(สกอ 5.2-3.1)

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินในข อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ

ให บริการทางวิชาการ

4.1  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ ในแตละโครงการมาปรับปรุงการ

ใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับ

เอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร 

หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระ

คาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม,  จัดทํา web board ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตาง ๆ 

และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time   

4.2  แจงผลการประเมินตอผูรับผิดชอบ และมีสวนไดสวนเสียกับการใหบริการวิชาการโดยตรง 

ไดแก ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยากร, ที่ปรึกษา, เจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ เปนตน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงในดานที่

ไมผานการประเมิน และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น

(สกอ 5.2-4.1)  (สกอ 5.2-4.2)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการพัฒนาความรู ที่ได จากการให บริการทางวิชาการและถ ายทอดความรู สู 

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)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ 5.2-1.1 แบบสํารวจความต องการบริการทางวิชาการ ผนวกลงในแบบประเมินโครงการที่

รวบรวมจากผูขอรับบริการ

สกอ 5.2-1.2 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทาง

ธุรกิจ

สกอ 5.2-1.3 แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ

สกอ 5.2-1.4 หลักสูตรอบรม/โครงการใหมตามผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของ

ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ

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
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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 2553  คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน  5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด

ระดับสถาบัน   ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร  ทําหนาที่สงเสริม

และสนับสนุนกิจการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษาทุกคณะ / สํานัก

ระดับคณะ  

1)    คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะบริหารธุรกิจ (สกอ 6.1-1.1)   
โดยคณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  (สกอ 6.1-1.2)   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลอง

กับแผนงาน  และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาส

ตาง ๆ   นอกจากนี้  คณะฯ ยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน   อาทิ   -พิธีไหวครู   -กิจกรรมลอยกระทง    -การ

แสดงมุทิตาจิตตออาจารย   -ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปละ 2 ครั้ง  จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ   -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ   (สกอ 6.1-1.3)      
2)  นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังไดดําเนินการปรับปรุง และตกแตงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ

ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9  อาคารบุญชนะ อัตถากร  เพื่อกอใหเกิดสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  

สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรียนการสอนโดยการสรางองคกรใหเปน  NIDA  MBA   ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมี

ความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School  สรางบรรยากาศที่สวยงามในการทํางาน  โดยมี

การจัดทํา 5 ส เพื่อความสะอาดเรียบรอยในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข   

ในการดําเนินงานตามระบบและกลไกดังกลาว คณะ ฯ  ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง

และตอเนื่องทุกป  ปรากฏในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  (สกอ.6.1-1.1)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา    
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1.1 การบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน คณะ

บริหารธุรกิจดําเนินการเรื่องนี้ ปรากฏในวิชา  บธ.610   การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ      โดย

กําหนดใหนักศึกษาทํา Case Study และ Business Plan มีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน  ฯลฯ  

(สกอ 6.1-2.1)   
1.2 การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  โดยมีการสราง

บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะ ฯ ตามวาระและโอกาสตาง ๆ  อาทิ   กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต   

-พิธีไหวครู   -กิจกรรมลอยกระทง    ฯลฯ   สงนักศึกษาเขารวมในกิจกรรม / โครงการที่กลุมงานกิจการนักศึกษา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดดําเนินการ  

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการเผยแพร กิจกรรมหรือการบริการด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต อ 

สาธารณชน

คณะ ฯ ดําเนินการโดยการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะ ฯ ตามวาระและโอกาส

ตาง ๆ  อาทิ   -กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต   -พิธีไหวครู   -กิจกรรมลอยกระทง    -การแสดงมุทิตาจิตตอ

อาจารย   ฯลฯ    และทําการเผยแพรกิจกรรมดังกลาวสูสาธารณชนโดยผานทาง website,   การติดบอรดเผยแพร

รูปถายกิจกรรมบริเวณที่ทําการคณะ ชั้น 8 ,บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9-10  ,  บริเวณหนาลิฟต ชั้น G แล L อาคาร

บุญชนะ อัตถากร  (สกอ 6.1-3.1)   
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

1.1  การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน  ดําเนินการโดยผานการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย  ปรากฏในวิชา บธ.610  การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ ซึ่งมีการประเมินทุกสิ้นภาค

การศึกษาโดยกองแผนงาน   (สกอ.6.1-4.1)
1.2 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

กิจกรรมนักศึกษา  -  ระดับสถาบัน ฯ ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  

  -  ระดับคณะ จัดทําแบบสอบถามสรุปผลประเมินโครงการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เมื่อ

วันที่ 18  พฤษภาคม  2554  (สกอ 6.1-4.2) สรุปผลการประเมิน   ดังนี้  (สกอ 6.1-4.3)  
สวนที่  1       ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2        รายการประเมิน คาเฉลี่ยที่ได (จาก 5.00)
1) การไดรับความรูความเขาใจ 4.86

2) ความรูที่ไดรับสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจไดเพียงใด 4.29

3) เนื้อหาสาระมีประโยชนตอทานเพียงใด 4.26

4) ความเหมาะสมของการจัดสัมมนา 4.41

5) ทานมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูมากนอยเพียงใด

    5.1  มีทักษะในการแกปญหาได  (Problem Solving Skills) 4.69

    5.2 สามารถบูรณาการความรูหลายสาขาในบริหารธุรกิจได  (Integration of 

Business Functions)

4.25

    5.3  มีคุณธรรม  จริยธรรม 4.61

    5.4  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.49
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

1.1 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอน   โดยมีการปรับกิจกรรม / หัวขอ ในการทํา Case Study   และ / หรือ  Business Plan

(สกอ 6.1-5.1)
1.2 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

กิจกรรมนักศึกษา   โดนทําการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในแผน

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณถัดไป  (สกอ 6.1-5.2)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการกําหนดหรือสร างมาตรฐานคุณภาพด านศิลปะและวัฒนธรรมและมี

ผลงานเป นที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการประเมิน

รายการ ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 6.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะบริหารธุรกิจ

สกอ 6.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ 6.1-1.3 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน พิธีไหวครู  กิจกรรมลอยกระทง 

กิจกรรมสงกรานต กิจกรรมงานปใหม  พิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ

สกอ 6.1-2.1 เอกสารการสอน วิชา  บธ.610   การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ

สกอ 6.1-3.1 รูปถายการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ  กิจกรรมปฐมนิเทศ  พิธีไหวครู  การผูกขอมือรับนอง

ใหม พิธีบายศรีสูขวัญ  กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสงกรานต กิจกรรมงานปใหม  ฯลฯ

สกอ 6.1-4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  วิชา บธ.

610   การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ  (อางอิงขอมูลกองแผนงาน)

สกอ 6.1-4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม    เมื่อ

วันที่ 18  พฤษภาคม  2554  

สกอ 6.1-4.3 สรุปผลการประเมิน

สกอ 6.1-5.1 ตัวอยาง Case Study  &  Business Plan

สกอ 6.1-5.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554  ของคณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ จํานวน  4  ตัวบงชี้

องคประกอบที่  7
การบริหารและการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่  7.1    ภาวะผูนําของกรรมการประจําคณะ (สภาสถาบัน) 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 2553    คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน  7  ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ  โดยไดดําเนินการ ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. กรรมการประจําคณะปฏิบัติหน าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑที่กําหนดล วงหน า

1.1  กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหนาที่ดําเนินการบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน

ของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย   กลาวคือ  มีการเสนอเรื่องตาง ๆ  ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมคณะฯ  เพื่อใหที่ประชุมคณะพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนดําเนินการ  และ/หรือ จัดสงใหสถาบันดําเนินการตอไป  เชน รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ   (เสนอ

ที่ประชุมคณะ เพื่อทราบและพิจารณา วาระที่ 6.4) ,  รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ   (เสนอที่

ประชุมคณะ เพื่อขอความเห็นชอบและสงกองแผนงานเพื่อดําเนินการในระดับสถาบันตอไป  ครั้งที่ 1   รายงานผลรอบ 6 เดือน เมื่อเดือน

เมษายน 2553  และ ครั้งที่ 2  รายงานผลรอบ 12 เดือน เมื่อเดือนตุลาคม 2553) ,   แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2553  (เสนอที่ประชุมคณะ วาระที่ 6.4),   การจัดกิจกรรม /โครงการ ตาง ๆ ของคณะ/หลักสูตร/สมาคมศิษยเกา  (รายงาน

ที่ประชุมคณะทุกครั้งที่มีการประชุมคณะ วาระที่ 6.5)     (สกอ 7.1-1.1)
1.2   มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับและตกลงกันลวงหนา  โดยสถาบัน ฯ ได

จัดทําแบบประเมินตนเอง คณะกรรมการประจําคณะ / สํานัก  ประจําปการศึกษา 2553   และนําไปใชในการประเมินคณะกรรมการประจํา

คณะ / สํานัก       (สกอ 7.1-1.2)
 เกณฑมาตรฐาน 2 . ผู บริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ   

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ    มีการนําข อมูลสารสนเทศเป นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน   

1.1  ผูบริหาร (คณบดีและรองคณบดี)  มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร   และนโยบายของคณะ ฯ    

ดังจะห็นไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจโดยผูบริหาร ไดกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business School และกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายดังกลาว  และสอดคลองกับทิศทางของสถาบันในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University  

และกําหนด Values ของสถาบัน ฯในเรื่อง “ WISDOM ”  (W-World Class Excellent, I-Innovation, S-Social Responsibility,  D-

Discipline, O-Open Minded,  M-Morality) ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดยุทธศาสตรของคณะ ฯ ใน 6 ดาน ไดแก   (สกอ 7.1-2.1)
Six Strategic Directions and Objectives for Acheivement  :

1)  Edacational Programs & Curricula 4)  Intellectual Contributions

2)  Student Admission 5)  Faculty Recruitment & Development

3)  Teaching 6)  External Relations and Network

1.2  ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศเป นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ   โดยการนําระบบฐานขอมูลเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  -  QAIS   มาใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคณะ  เชน ในเรื่องงานผลิตบัณฑิต งานวิจัย  (สกอ 7.1-2.2)   
นอกจากนี้ผูบริหารยังนําระบบฐานขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  โดยใชการรายงานสรุปรายการขอ

เบิกของหนวยงาน  รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก  รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน และรายงานสถานะ

งบประมาณ  ณ สิ้นเดือน   อิงจากงบทดรองในระบบ MEIS ของสถาบัน ฯ    คณะกรรมการเงินทุนคณะรายงานทางการเงินประกอบการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  (สกอ 7.1-2.3)
  เกณฑมาตรฐาน  3.   ผู บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย     รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ
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1.1  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

2553  และสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในคณะโดยผานที่ประชุมคณะ  ปละ 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1   รอบ 6 เดือน   รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 กันยายน 2552-31 มีนาคม 2553  (รายงานผูบริหารเมื่อวันที่ 2 

พฤษภาคม 2553)

ครั้งที่ 2   รอบ 12 เดือน  รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน 2553-30 กันยายน 25  (เสนอที่ประชุมคณะ วาระที่ 6.4 วันที่ 

20 ธันวาคม 2553) (สกอ 7.1-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. ผู บริหารสนับสนุนให บุคลากรในคณะ มีส วนร วมในการบริหารจัดการ  ให อํานาจในการตัดสินใจ

แก บุคลากรตามความเหมาะสม

1.1  ผูบริหารระดับสูงสุดของคณะคือคณบดีไดมีการมอบหมายอํานาจการบริหารและตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติ

ระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ  มีการแตงตั้งรองคณบดี 3 ฝาย คือ   รองคณบดีฝายวิชาการ รอง

คณบดีฝายบริหาร และรองคณบดีฝายวางแผน   กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบอํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน    สวนในระดับ

บริหารจัดการคณะ มีเลขานุการคณะเปนผูกํากับ ดูแล การดําเนินงานคณะ   และมีการแบงสวนงานเปนกลุมงานและศูนย ฯ  คือ  กลุมงาน

การศึกษา, กลุมงานการเงินและพัสดุ, กลุมงานบริหารและธุรการ, ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ,  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  (สกอ.7.1-4.1)
  เกณฑมาตรฐาน 5        ผู บริหารถายทอดความรูและส งเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ

1.1  ผูบริหารถายทอดความรูในเรื่องยุทธศาสตร การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูสากล ใหแกบุคลากรทุกกลุม สายวิชาการ

และสายสนับสนุน  โดยผูบริหารไดรวมกันถายทอดยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสถาบันสูสากล   ผานที่ประชุมคณะ,  ผาน 

Website  : www.nida,ac,th/mba (สกอ 7.1-5.1) และจัดทําเอกสาร AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School 

เผยแพรแกบุคลากร ผูปฏิบัติงานไดรูและเขาใจเรื่องยุทธศาสตรของคณะ ฯ   และรวมกันขับเคลื่อนคณะ ฯ  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรที่กําหนด  (Six Strategic Directions and Objectives for Acheivement ) (สกอ 7.1-5.2)
1.2  ผูบริหารคณะบริหารธุรกิจไดสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  บุคลากรทุกกลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเขารวมใน

กิจกรรม / โครงการฝกอบรม ที่สถาบันฯ จัด    อาทิ  โครงการฝกอบรมหลักสูตร การทํางานโดยมุงผลสัมฤทธิ์สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

(Results Based Performing for support staff) รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 และรุนที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553  ณ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ,    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถายทอดแผนกลยุทธของสถาบันสูระดับหนวยงาน และการจัดทํา Strategy 

Map ของหนวยงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31 มีนาคม  2554 เพื่อทบทวนความรู เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ การถายทอดแผนกลยุทธ 4 ป 

(พ.ศ. 2553-2556) สูระดับหนวยงาน และการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจ และนําความรูที่

ไดรับจากการอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เกณฑมาตรฐาน 6      ผู บริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีส วนได สวนเสีย

ผูบริหารคณะ ฯ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 10  องคประกอบ ดังนี้

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  โดยมีผลการปฎิบัติราชการที่บรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ กลาวคือ ใน

ปงบประมาณ 2553  คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงาน จํานวน  54  ตัวชี้วัด    และไดมีการปฏิบัติงานตามแผน

ทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทากับ  38 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ  70.38  ของการบรรลุตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  (สกอ.7.1-6.1) 
ทั้งนี้   ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  มี 2 ขอ คือ 1)  การจัดการศึกษา : งานรับนักศึกษา ซึ่งรับนักศึกษาไดต่ํากวา

เปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง  และ  2) การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมี

จํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย ซึ่ง คณะฯ ไดนําไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป (ปงบประมาณ 2554) โดยเฉพาะในเรื่องการ

ปรับจํานวนรับนักศึกษา และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร  (สกอ. 7.1-6.2)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  โดยมีการดําเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการใชทรัพยากรดานตาง ๆ ไดแก  

 -  ดานบุคลากร  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน ชุดตาง ๆ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สกอ.7.1-
6.3), การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาง ๆ ภายใตโครงการ KM (Knowledge Management) (สกอ.7.1-6.4)

-  ดานปจจัยสนับสนุน มีการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองประชุม ใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา (สกอ.7.1-6.5)
-  ดานการเงิน   มีการบริหารงบประมาณแผนดิน การเบิกจายเงินงบประมาณ  เปนไปตามวงเงินที่ไดรับการจัดสรร  (สกอ.7.1-6.6)
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   โดยมีการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคมธุรกิจ ผูมีสวนไดเสีย  

ไดแก  การปรับปรุงหลักสูตร,   การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความต องการของผู ใช บัณฑิต (รายละเอียดปรากฏในตัว

บงชี้ที่ 2.7) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  โดยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว 

ปรากฏในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ฯ  ประจําปงบประมาณ (สกอ.7.1-6.7)  ซึ่งเสนอตอสถาบัน ฯ เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําคํารับรองระดับสถาบันและเสนอตอ ก.พ.ร.     และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง

ของผูบริหาร (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) (สกอ.7.1-6.8)  นําสงกองแผนงานรวบรวมและดําเนินการ สง กพร. ตอไป   นอกจากนี้   ผูบริหารยัง

ยึดหลักความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยูในคานิยมหลัก Social Responsibility โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

5. หลักความโปรงใส (Transparency) โดยมีกระบวนการเปดเผยตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารอันไมตองหามตามกฏหมายไดอยางเสรี   ซึ่งผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สําคัญ

ของคณะ และมีความสําคัญตอการบริหารงานและการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย   จึงไดดําเนินการโดยมี

การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้

5.1.มีการแสดงขอมูลขาวสารบนเว็บไซต : www.nida.ac.th/mba ประกอบดวย รายละเอียดของคณะ ผูบริหาร 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ขาวการจัดซื้อจัดจาง ขาวการรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครงาน และการใหบริการวิชาการ การประกาศผลการ

สอบคัดเลือกเขาศึกษา  การประกาศผลการสอบขอเขียนพิสดาร ผลการสอบปากเปลา  การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ  ฯลฯ    

ตลอดจนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลในทุกดาน (สกอ.7.1-6.9)
5.2 เอกสารสิ่งพิมพในรูปแบบของการจัดทํา Brochure, Poster  แผนพับ  ปายผา การติดประกาศประชาสัมพันธ  

วารสารวิชาการ :  Competitive Review NIDA Business School ,  NIDA Business School  ฯลฯ  (สกอ.7.1-6.10)
6. หลักการมีสวนรวม  (Participation)    โดยการเปดโอกาสใหอาจารย เจาหนาที่ มีสวนรวมในการประชุมคณะและรวมแสดงความ

คิดเห็น / ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)  ทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ  เชน  การมีคณะที่ปรึกษา (Advisory Board),  การรวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อประโยชนของสังคม,  การเชิญผูปกครองมารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของคณะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา    

7. หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)   โดยมีการมอบหมายอํานาจการบริหารและตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับ

ถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ    รายละเอียดปรากฎใน ตัวบงชี้ที่ 7.1 เกณฑมาตรฐาน 4  ขอ 1.1

8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  โดยการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ในการปฏิบัติราชการดวยความเปน

ธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย   ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการโดยเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

ตาง ๆ ของสถาบันฯ  (สกอ.7.1-6.11)
9. หลักความเสมอภาค  (Equity)   คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือ

หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางการหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ   โดยมีการดําเนินงานทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะ  เชน  มีบริการทางการศึกษา  และสิ่งอํานวยความ

สะดวก สําหรับผูพิการ และผูตองการปฏิบัติศาสนกิจ

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  (Consensus Oriented)   โดยการยึดความเห็นของทุกฝาย  การตัดสินใจ คํานึงถึงผูเสียเปรียบ ผูรับ

ผลกระทบ

 เกณฑมาตรฐาน 7. สภาสถาบัน (กรรมการประจําคณะ) ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน (คณะ) และผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

  7.1  คณะบริหารธุรกิจ ไดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้นําเสนอที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553     วาระ

ที่ 6.4 เรื่องเพื่อพิจารณา   โดยสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553   ตามตัวชี้วัดการดําเนินงาน จํานวน  54  ตัวชี้วัด    และไดมีการ

ปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทากับ  38 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ  70.38    ของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด   ทั้งนี้   ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  มี 2 ขอ คือ 1)  การจัดการศึกษา : งานรับนักศึกษา ซึ่ง

รับนักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง  และ  2) การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน

และบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย     (สกอ 7.1-7.1)



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 90
7.2  คณะฯ นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป  โดยเฉพาะ

ในเรื่องการปรับจํานวนรับนักศึกษา และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร   (สกอ 7.1-7.2)
ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 7  ขอ 7  ขอ

ผลการดําเนินงาน 7  ขอ 7  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 7.1-1.1 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  วาระที่ 6.4  

สกอ 7.1-1.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สกอ 7.1-2.1 AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School

สกอ 7.1-2.2 ระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  -  QAIS   

สกอ 7.1-2.3 อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ

สกอ 7.1-3.1 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  วาระที่ 6.4  วันที่ 20 ธันวาคม 2553

สกอ 7.1-4.1 โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ

สกอ 7.1-5.1 Website  : www.nida,ac,th/mba  

สกอ 7.1-5.2 AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School

สกอ 7.1-6.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553   คณะบริหารธุรกิจ  (รอบ 12 เดือน  ตั้งแต 1 ตุลาคม 

2552–30 กันยายน 2553)

สกอ. 7.1-6.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ.7.1-6.3 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน

สกอ.7.1-6.4 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2553

สกอ.7.1-6.5    สรุปการขอใชหองเรียน หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8, 9,10 อาคารบุญชนะอัตถากร

สกอ.7.1-6.5 อางอิงขอมูลกลุมงานการเงินและพัสดุ

สกอ.7.1-6.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ   ประจําปงบประมาณ

สกอ.7.1-6.8 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 

สกอ 7.1-6.9 Website  : www.nida,ac,th/mba

สกอ 7.1-6.10 Brochure, Poster ,  แผนพับ,  ตัวอยางคอลัมภทางหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษา, 

วารสารบริหารธุรกิจ นิดา  (NIDA Business Journal),  นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA 

Business School   

สกอ 7.1-6.11 อางอิงขอมูลของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.

สกอ 7.1-7.1 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  วาระที่ 6.4  วันที่ 20 ธันวาคม 2553

สกอ 7.1-7.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554  คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่  7.2        การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู                           

ชนิดของตัวบงชี ้  :  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 2553  คณะบริหารธุรกิจมีผลงาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดยไดดําเนินการ ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการกําหนดประเด็นความรู และเป าหมายของการจัดการความรู ที่สอดคล อง

กับแผนกลยุทธ ของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจด านการผลิตบัณฑิตและด านการวิจัย

1.1   คณะบริหารธุรกิจจัดทําแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553-2554 (สกอ.7.2-
1.1)  และตารางประเด็นยุทธศาสตรที่มุงเนน (สกอ.7.2-1.2)    ซึ่งกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรูและครอบคลุมพันธกิจดังกลาว สรุปไดดังนี้ 
โครงการ / กิจกรรม ประเด็นความรูที่กําหนด การครอบคลุมพันธ

กิจ
บุคลากร

กลุมเปาหมาย
1.โครงการพัฒนางานวิจัยใหถูกตองตาม

หลักเกณฑของสถาบันและสามารถนําไปใชขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  (งานสัมมนา

วิชาการ ประจําป 2554 วันที่ 1 เมษายน 2554)

หลักเกณฑของสถาบันฯ เกี่ยวกับ

เรื่องงานวิจัย

พันธกิจดานการวิจัย ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ

บริหารธุรกิจ

2.โครงการฝกอบรม E-learning  สําหรับคณ

จารย   

ความรูเรื่อง E-learning  พันธกิจด านการผลิต

บัณฑิต

ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ

บริหารธุรกิจ

3.โครงการสัมมนา “การป ระกันคุณภา พ

การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ”

กา ร ป ร ะ กัน คุ ณภ า พภ า ยใ น  9 

องคประกอบ  23  ตัวบงชี้

พันธกิจทั้ง 4  ดาน บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุน

4.โครงการฝกอบรม “การใชโปรแกรมฐานขอมูล 

Microsoft  Access”

ก า ร ใ ช โ ป ร แ ก ร ม ฐ า น ข อ มู ล 

Microsoft  Access

บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุน

5.โครงการฝกอบรม “ภาษาอังกฤษ

เพื่อใชในการประสานงาน”

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร

ประสานงาน

บุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุน

1.2  ตัวอยาง       คณะบริหารธุรกิจไดจัดการจัดการความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

โดยการจัด  “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  “  เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553  ณ  โรงแรม  Rose Garden Riverside   

อ.สามพราน   จ.นครปฐม    เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

และสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน  ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน   เปนการรองรับและเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  อนี่ง  ใน

ปการศึกษา 2553 นี้  สกอ. ไดพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม  คณะ

บริหารธุรกิจจึงไดจัดเตรียมแผนงาน / โครงการ การใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานของคณะในเรื่องดังกลาว

ทั้งหมด   (สกอ 7.2-1.3)
1.3  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย   คือ   เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง

ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต (องคประกอบที่ 2,3 ),  การวิจัย  (องคประกอบที่ 4), การบริการ

วิชาการแกสังคม (องคประกอบที่ 5), และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องคประกอบที่ 6)  (สกอ 7.2-1.3)
  เกณฑมาตรฐาน  2.     กําหนดบุคลากรกลุ มเป าหมายที่จะพัฒนาความรู และทักษะ ด านการผลิต

บัณฑิตและด านการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในข อ 1   

1.1   ทุกกิจกรรม / โครงการ มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยาง

ชัดเจน   รายละเอียดปรากฏในตัวบงชี้ที่ 7.1  เกณฑมาตรฐาน 1  ขอ 1.1 (ตาราง)

1.2   ตัวอยาง      การจัดโครงการสัมมนา “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ”   

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในเรื่องดังกลาวคือผูปฏิบัติงานทุกคนในคณะ

บริหารธุรกิจ  ประกอบดวย  เลขานุการคณะ   กลุมงานการศึกษา  กลุมงานการเงินและพัสดุ กลุมงานบริหารและ

ธุรการ  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  และผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ   (สกอ 7.2-2.1)
  เกณฑมาตรฐาน 3.    มีการแบงป นและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความรู ทักษะของผู  มีประสบการณ 

ตรง (tacit  knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู ที่กําหนดในข อ 1  และเผยแพร ไปสู บุคลากร

กลุ มเปาหมายที่กําหนด

1.1 ในการดําเนินงานโครงการในขอ 1  ไดเชิญวิทยากรซึ่งเปนผูมีประสบการณตรงมาใหความรูแก

บุคลากรกลุมเปาหมาย     

1.2  ตัวอยาง   การจัดโครงการสัมมนา “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ” ไดเชิญ

รองอธิการบดีฝายวางแผน (รศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ) เปนผูใหนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา  และ 

ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางเสมอมาศ  ลิ้มจําเริญ) เปนผูบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน  ตาม

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553 

(tacit  knowledge) เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาและสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน   (สกอ 7.2-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการรวบรวมความรู ตามประเด็นความรู ที่กําหนดในข อ 1 ทั้งที่มีอยู ในตัว

บุคคลและแหล งเรียนรู อื่นๆ ที่เป นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย างเป นระบบ โดยเผยแพร ออกมาเป น 

ลายลักษณ อักษร (explicit knowledge)

1.1  มีการประเมินผลแตละหลักสูตร  และมีการสรุปประเด็นความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ

1.2  ตัวอยาง   การจัดโครงการสัมมนา “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ”   ได

กําหนดกิจกรรมใหผูเขาสัมมนาฝกปฏิบัติการดําเนินงาน / เอกสาร / หลักฐาน ที่เกี่ยวของ โดยแบงกลุมตามงานที่

รับผิดชอบ   ไดแก  กลุมงานการศึกษา, กลุมงานการเงินและพัสดุ, กลุมงานบริหารและธุรการ,  กลุมงานอื่น ๆ,  

และศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ    และใหมีการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ   โดยตัวแทนแตละกลุมงาน
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1.3  กําหนดใหแตละกลุมงานทําการรวบรวมประเด็นความรูจากการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ สําหรับใช

เปนแนวทางการทํางานตามตัวบงชี้    และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร  (explicit knowledge)  ปรากฏใน File 

Electronis  และ Forward Mail  ไปยังผูปฏิบัติงานทุกกลุมงาน (สกอ 7.2-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน  5. มีการนําความรู ที่ได จากการจัดการความรู ในป การศึกษาป จจุบันหรือป 

การศึกษาที่ผ านมาที่เป น ลายลักษณ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู   ทักษะของผู มีประสบการณ 

ตรง  (tacit knowledge) ที่เป นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช ในการปฏิบัติงานจริง

5.1  ผูเขารวม กิจกรรม / โครงการ ไดนําความรูที่ไดรับทั้งจากการที่ทําการรวบรวมประเด็นความรูจากการ

นําเสนอผลการฝกปฏิบัติและเผยแพรเปนลายลักษณอักษร  (explicit knowledge)   รวมทั้งจากความรู   ทักษะ  

คําแนะนําของผู มีประสบการณ ตรง  (tacit knowledge)  มาปรับใช ในการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.7.2-1.1 แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2553  

แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2554  

สกอ.7.2-1.2 ตารางประเด็นยุทธศาสตรที่มุงเนน

สกอ 7.2-1.3 เอกสาร  “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  “  เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553  

สกอ 7.2-2.1 เอกสาร  “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  “  เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553  

สกอ 7.2-3.1 สําเนา หนังสือ  ศธ 0526.03/       ลงวันที่  14  ตุลาคม  2554    เรียน  รองอธิการบดีฝาย

วางแผน  และ สําเนาหนังสือ  ศธ 0526.03/       ลงวันที่  14  ตุลาคม  2554    เรียน  

ผูอํานวยการกองแผนงาน

สกอ 7.2-4.1 เอกสารแนวทางการทํางานตามตัวบงชี้    (File Electronic)
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ตัวบงชี้ที่ 7.3     :     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    (ประเมินระดับสถาบัน)

ชนิดของตัวบงชี ้  :  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

เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ  (Information system Plan)

เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  

โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ

เกณฑมาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ

เกณฑมาตรฐาน 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่

กําหนด

ผลการประเมิน ประเมินระดับสถาบัน

รายการหลักฐาน -
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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 หรือ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู 

บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร วมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

1.1  สืบเนื่องจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันและจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงของสถาบัน นําเสนอ ทคอ.บริหาร ใหความเห็นชอบเปนแผนแมบทบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  โดย

ใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสถาบัน และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง พรอมทั้งกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน   ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงนี้ สถาบันฯ ไดจัดทําโดยใชกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก  1. การกําหนดวัตถุประสงค   2. การระบุความเสี่ยง  3. การประเมิน

ความเสี่ยง 4. การตอบสนองความเสี่ยง  5. การควบคุมและติดตามประเมินผล    

1.2   คณะบริหารธุรกิจ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ ฯ รวมเปนคณะกรรมการ   (สกอ 7.4-1.1)
  เกณฑมาตรฐาน 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และป จจัยที่ก อให เกิดความเสี่ยงอยางน อย  

3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน

1.1  ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2553   สถาบัน ฯ ไดมีการระบุ

ความเสี่ยง และป จจัยที่ก อให เกิดความเสี่ยง 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน  ดังนี้

ความเสี่ยงที่ 1  การขาดเอกลักษณและพลวัตของหลักสูตร

ความเสี่ยงที่ 2  ความพอเพียงของเงินทุนของสถาบันในการดําเนินการตางๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต

ความเสี่ยงที่ 3  กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน

(สกอ 7.4-2.1)
  เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัด ลําดับความเสี่ยงที่ได 

จากการวิเคราะหในข อ 2

1.1   ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2553  สถาบัน ฯ ไดทําการศึกษา 

ประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง   เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงตามลําดับ     (สกอ 7.4-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
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1.1 ในการการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  สถาบันฯ  ไดบรรจุ

ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด และนํามากําหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัด เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได (สกอ 
7.4-4.1)

  เกณฑมาตรฐาน 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ รายงานต อที่

ประชุมคณะเพื่อพิจารณาอย างนอยปละ 1 ครั้ง

1.1  คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของ

รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน   และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ยง

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตอที่ประชุมคณะ  ปละ 2  ครั้ง  และนําเสนอกองแผนงานตอไป  ดังนี้

ครั้งที่ 1    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   ปงบประมาณ 2553   รอบ 6 เดือน  

(1 ตุลาคม 2552 -  31  มีนาคม  2553)  (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553)   (สกอ 7.4-5.1)
ครั้งที่  2   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน 

(1 ตุลาคม 2552 -  30 กันยายน  2553 )   (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2553)   (สกอ 7.4-5.2)
1.2   ณ สิ้นสุดการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2553  คณะบริหารธุรกิจไดสรุปประเมินผล

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง  (เมื่อดําเนินโครงการ / กิจกรรมแลวทําใหความเสี่ยงหมดไป หรือลดลง 

หรือยังคงอยู)   ดังนี้   (สกอ 7.4-5.3)
ความเสี่ยงที่   1 การขาดเอกลักษณและพลวัตของหลักสูตร   
คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   และ 

คณะไดเพิ่มตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการเพื่อใหครอบคลุม/ลด/ปองกันความเสี่ยงที่ยังมีอยู   คือ ขอ 1.4  การปรับปรุง

วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกนักศึกษา, ขอ 2.4   การใหทุนการศึกษาแกผูมีผลการศึกษาดีหรือขาดแคลน   

และ  ขอ 3.1   ประชาสัมพันธคณะฯ และหลักสูตรทาง website ของคณะฯ/สถาบัน

จากผลการดําเนินงาน พบวา  กิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการสามารถลดและปองกันความเสี่ยงในเรื่อง

ดังกลาวได   สวนกิจกรรมที่ยังคงเปนความเสี่ยงอยู คือ กิจกรรมขอ 1.4   ซึ่งแมวาจะไดมีการปรับปรุงวิธีการรับ

สมัครแลวแตผลการปฏิบัติงานดังกลาวเปนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มจํานวนผูสมัครในเชิงปริมาณ ไมใชในเชิง

คุณภาพ   ดังนั้นปจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีอยูคือ เรื่อง คุณภาพนักศึกษา  
ความเสี่ยงที่  2     ความพอเพียงของเงินทุนของคณะบริหารธุรกิจในการดําเนินการตาง ๆ ทั้ง

ในปจจุบันและอนาคต
คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    

จากผลการดําเนินงาน พบวา  กิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการสามารถลดและปองกันความเสี่ยงในเรื่อง

ดังกลาวได  

ความเสี่ยงที่  3 กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทั้งสายอาจารยและสาย
สนับสนุน      คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

และคณะไดเพิ่มตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการเพื่อใหครอบคลุม/ลด/ปองกันความเสี่ยงที่ยังมีอยู   คือ ขอ 3.5 จัดอบ
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และสัมมนาใหแกบุคลากรของคณะตลอดป,   ขอ 3.6 การจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิจัย,  ขอ 3.7 จัดทําแผนการ

จัดการความรูในคณะ   และ  ขอ 4.2 จัดทําโครงการประกันสุขภาพ

จากผลการดําเนินงาน พบวา  กิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการสามารถลดและปองกันความเสี่ยงในเรื่อง

ดังกลาวได   สวนกิจกรรมที่ยังคงเปนความเสี่ยงอยู คือ กิจกรรมขอ 2.1  จัดทําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
พนักงานสถาบันตําแหนงอาจารย     ซึ่งคณะฯ ยังคงขาดแคลนอาจารยบางสาขาวิชาที่จําเปน  เนื่องจาก   1) 

มาตรการในการรับอาจารยใหมมีขอจํากัด    2) อาจารยเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ

  เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และข อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะไปใช ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห ความเสี่ยงในรอบป ถัดไป

1.1 คณะฯ นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุง

แผนปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงประจําปถัดไป (ปงบประมาณ 2554)  โดยเฉพาะในเรื่องการปรับจํานวน

รับนักศึกษา การวางกลยุทธในการรับสมัคร  จัดทําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันตําแหนง

อาจารย    (สกอ 7.4-6.1)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 6  ขอ 6  ขอ

ผลการดําเนินงาน 6  ขอ 6  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 7.4-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ 136/2553  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553   เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สกอ 7.4-2.1 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   ปงบประมาณ 2553

 สกอ 7.4-3.1 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   ปงบประมาณ 2553

สกอ 7.4-4.1 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   ปงบประมาณ 2553

สกอ 7.4-5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   ปงบประมาณ 2553   รอบ 6 เดือน  (1 

ตุลาคม 2552 -  31  มีนาคม  2553)  (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553)

สกอ 7.4-5.2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (1 

ตุลาคม 2552 -  30 กันยายน  2553 )   (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2553)   

สกอ 7.4-5.3  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (1 

ตุลาคม 2552 -  30 กันยายน  2553 )   (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2553)   

สกอ 7.4-6.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554)  
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     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 2553   คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน 7 ขอ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนกลยุทธ ทางการเงินที่สอดคล องกับแผนกลยุทธ ของคณะ  

คณะบริหารธุรกิจ ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  โดยมีวัตถุประสงค และกําหนดยุทธศาสตรดาน

การเงิน 5 ดาน  (สกอ 8.1-1.1)    ดังนี้

วัตถุประสงค

1)  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของคณะอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

2)  เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ

ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

3)  เพื่อใหบริการจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได

4)  มีการติดตามผลและนําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรดานการเงิน  5  ดาน  ไดแก

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการเงิน

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน

อยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินตามหลักธรรมาภิบาล

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด านการเงิน      หลักเกณฑ การจัดสรรและการ

วางแผนการใช เงิน อย างมีประสิทธิภาพ โปร งใส ตรวจสอบได     และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ  และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ตามลําดับ   โดยมีการดําเนินการจัดทําคําขอ

งบประมาณประจําป   (สกอ 8.1-2.1)   (สกอ 8.1-2.2)  (สกอ 8.1-2.3)  (สกอ 8.1-2.4)  จัดหาทรัพยากร

ทางดานการเงิน  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับประจําปใหเปนไปตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ  โดย

จัดหาเงินงบประมาณแยกเปน 2 แหลง คือ เงินงบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรรจากสถาบัน ฯ รวมเงินงบอุดหนุน 

และมีการจัดหาทรัพยากรจากเงินนอกงบประมาณอีก 1 แหลง ซี่งประกอบดวยรายรับจากการลงทะเบียนเรียนของ
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นักศึกษาภาคพิเศษ  จากการฝกอบรม การบริการทางวิชาการ ฯลฯ  มีการรายงานสรุปการติดตามการใชจายเงิน

รายไดไตรมาสใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ    

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีงบประมาณประจําป ที่สอดคล องกับแผนปฎิบัติการในแต ละพันธกิจและการ

พัฒนาคณะและบุคลากร   โดยมีคณะกรรมการเงินทุนคณะซึ่งใชรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณประจําป  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ   งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะ

บริหารธุรกิจ (สกอ 8.1-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย างเป นระบบและรายงานต อที่ประชุมคณะ

อยางน อยป ละ  2 ครั้ง   โดยจัดทํารายงานการเงินรายเดือน เชน  รายงานแสดงสถานะการใชจายงบประมาณ

เสนอที่ประชุมคณะทุกเดือน   (สกอ 8.1-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําข อมูลทางการเงินไปใช ในการวิเคราะห ค าใช จ าย และวิเคราะห 

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย างต อเนื่อง     โดยมีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายเงิน

งบประมาณ เงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของ

สถาบัน   มีการใชขอมูลทางการเงินสรุปการใชจายเงินจากการสรุปการใชจายเงินงบประมาณจําแนกเปนรายเดือน 

และหมวดรายจาย  (สกอ 8.1-5.1)  มาวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ ฯ  คือ 1) 

สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)   2) คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 

3) รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการเพื่อเปนขอมูลรวมพิจารณาการทํางานตาม แผนและตัดสินใจการ

ใชจายเงินเพื่อใหคณะ ฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยางตอเนื่อง   

 เกณฑมาตรฐาน 6. มีหน วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน าที่ตรวจ ติดตามการใช  เงิน

ให เป นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ ที่สถาบันกําหนด    โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในและมีผูตรวจสอบบัญชี

ประจําปของหลักสูตรภาคพิเศษตาง ๆ และหลักสูตรนานาชาติ  ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานให

เปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  มีรายงานผลการตรวจสอบจากผูตรวจสอบ

ประจําป   เพื่อใหมีการควบคุมการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบของราชการ  (สกอ 8.1-
6.1)

 เกณฑมาตรฐาน 7 . ผู บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช เงินให เปนไปตามเป าหมาย และนําข 

อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช ในการวางแผนและการตัดสินใจ  กลาวคือ   มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง

การเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  โดยใชการรายงานสรุปรายการ

ขอเบิกของหนวยงาน  รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก  รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก

จายเงิน และรายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน อิงจากงบทดรองในระบบ MEIS ของสถาบัน ฯ    

คณะกรรมการเงินทุนคณะรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน และ

ใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ   ตัวอยางเชนที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ 

/ ที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจมีมติใหนําเงินนอกงบประมาณมาปรับปรุงอาคารสถานที่ หองเรียน สํานักงานคณะ 

ฯลฯ   (สกอ 8.1-7.1)  (สกอ 8.1-7.2)  
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ผลการประเมิน

รายการ ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

เปาหมาย 7  ขอ 7  ขอ

ผลการดําเนินงาน 7  ขอ 7  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน    (อางอิงหลักฐานจากกลุมการเงินและพัสดุ)

สกอ 8.1-1.1 แผนกลยุทธคณะบริหารธุรกิจ

สกอ 8.1-2.1 รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ

สกอ 8.1-2.2 คําขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2551

สกอ 8.1-2.3 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ

สกอ 8.1-2.4 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ

สกอ 8.1-3.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ   งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ 8.1-4.1 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน

สกอ 8.1-5.1 รายงานการเงินประจําเดือน

สกอ 8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป

สกอ 8.1-7.1 รายงานการเงินประจําเดือน

สกอ 8.1-7.2 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน
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ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่  9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

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  2553   คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน  9  ขอ   ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอด

คล องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ  ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหน วยงานเทียบเท า และดําเนินการตามระบบ

ที่กําหนด

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ  ไดแก

1) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (สกอ.9.1-1.1) ประกอบดวย

-ผศ.ดร.กนกพร  นาคทับที (รองคณบดีฝายวางแผน) ประธาน

-รศ.ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย  (รองคณบดีฝายวิชาการ) กรรมการ

-ผศ.ดร.นฤมล   สอาดโฉม (รองคณบดีฝายบริหาร) กรรมการ

-นางชนิดา เวชชานุเคราะห (เลขานุการคณะ)         กรรมการและเลขานุการ

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

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   สกอ.

-คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2553  กองแผนงาน  

สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร

3)  กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ PDCA   

4)  ผูบริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  

-ผูบริหาร   กํากับ ดูแล และ กําหนดนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพ

-บุคลากร  ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนการ

ดําเนินงานที่ตองปฏิบัติเป

ประจําอยางตอเนื่อง  และรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน   

(สกอ.9.1-2.3)
5)  การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อการประกันคุณภาพ   

การศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก  (สกอ.9.1-1.3)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการกําหนดนโยบายและให ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู บริหารสูงสุดของคณะ

1.1  ระดับสถาบัน  ไดจัดทําประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 (สกอ.9.1-2.1) ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการ

สํานัก ดานการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่  2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 และที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการ

สํานัก ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 โดยประกาศดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติ จํานวน 6 ขอ

ดังนี้

1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในหนวยงานเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

2. จัดใหมีหนวยงานหรือคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน             เพื่อ

รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน โดยใหมีหนาที่พัฒนา บริหารและ

ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานและนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะ และ

ความชํานาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสูแนวปฏิบัติที่ดี

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสียและนักศึกษา ไดมีสวนรวมและมี

ความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน

5. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพรอมรับการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแตงตั้ง และรายงานผล

การประเมินตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป

            6.   เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิต     

พัฒนบริหารศาสตรตอสาธารณชน และสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยมี

กิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

1.2  ระดับคณะ      คณะบริหารธุรกิจดําเนินการโดยใชการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ  ดังนี้

1)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ   ปการศึกษา 2553  ทําหนาที่

กําหนดนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและใหความสําคัญโดยการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553  และนําเสนอที่ประชุมเงินทุนคณะ และที่ประชุมคณะ เพื่อพิจารณา  

(สกอ.9.1-2.2)   (สกอ.9.1-2.3)
2)  จัดทําแผนการปฏิบัติงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน    ประจําปการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้   นําเสนอที่ประชุมเงินทุนคณะ  เพื่อรวมพิจารณา แนะนํา และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2553   วาระที่ 6.4   (สกอ.9.1-2.4)
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3)  การมีสวนรวมจากภาคีภายในไดดําเนินการโดยมอบหมายกลุมงานตาง ๆ ตามผังการแบง

สวนงานคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนที่กําหนด  และใหนําเสนอผูบริหาร (คณบดีและรอง

คณบดี) และที่ประชุมคณะ ตามลําดับ เพื่อรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ

4)  การมีสวนรวมจากภาคีภายนอกไดดําเนินการโดยประสานงานกับกองแผนงาน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา  และดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกรอกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบฐานขอมูล

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  -  CHE Q A ONLINE SYSTEM   รวมถึงการที่สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดนําระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  -  QAIS  มาใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน 3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ

คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะฯ โดยใชแนวทางการ

พิจารณาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. กลุม ง.  ซึ่งที่ประชุมเงินทุนคณะเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 

และที่ประชุมคณะเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25532     ไดใหความเห็นชอบการกําหนดตัวบ งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ 

ของคณะ  2  ตัวบงชี้ คือ   (สกอ.9.1-3.1)
1)   รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ (รอยละ 20  เทากับ  5 คะแนน)   

2)   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation)ในระดับนานาชาติ (รอยละ 30 เทากับ5 คะแนน)

 เกณฑมาตรฐาน 4 มีการดําเนินงานด านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ วน

ประกอบด วย  

1.1  การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  โดยในการดําเนินงานโครงการ / 

กิจกรรมตาง ๆ  ไดมีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผน (P-Plan),  การดําเนินงาน (D-

Do),  การตรวจสอบ (C-Check)  และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (A-Action)  โดยมีการ

จัดทําแผนการดําเนินงาน /กิจกรรม / โครงการ ในปถัดไป  เชน  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป งานที่

ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ,    กิจกรรม / โครงการ เพื่อพัฒนาประสบการณ ทางวิชาการและวิชาชีพ

แกนักศึกษา, กิจกรรม / โครงการบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ, โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา,  แผน

บริหารความเสี่ยง, แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ในการดําเนินงานดานประเมินคุณภาพไดมีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา โดย

คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามนโยบายของสถาบัน ฯ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถาบัน ฯ  ได

มีการดําเนินงานในเรื่องนี้มาตั้งแตปการศึกษา 2547   และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน    

1.2  การจัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอต อสถาบันและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป นรายงานที่มีข อมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online    กลาวคือ  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํา รายงานการประเมินตนเอง (SAR-Self 

Assessment Report)   (สกอ 9.1-4.1)   ผานที่ประชุมคณะ และเสนอตอสถาบันเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
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จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  และจัดสงใหสกอ. ภายใน 120 วัน 

นับจากสิ้นปการศึกษา  หลังจากนั้นไดทําการกรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR)     ในระบบฐานขอมูล

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา-CHE Q A ONLINE SYSTEM   โดยผานทาง   www.mua.go.th  

1.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะในปถัดไป  

ทั้งนี้ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปการศึกษา 2552 ไปใชในการดําเนินงาน  ดังรายละเอียดปรากฏใน  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 

2553  คณะบริหารธุรกิจ  บทที่  1  ขอ  1.9  ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่

ผานมา       (สกอ 9.1-4.1)
   

 เกณฑมาตรฐาน 5  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  

และส งผลให มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ทุกตัวบ งชี้

1.1  ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2552 ไปใชในการดําเนินงาน  ดังรายละเอียดปรากฏใน  รายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจ  บทที่  1  ขอ  1.9  ตารางแสดงผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา     (สกอ 9.1-5.1)
1.2   นอกจากนี้   ยังไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน ในแต

ละกลุมงาน สงผลให มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ทุกตัวบ งชี้  ไดแก

- ผูบริหาร  (คณบดี รองคณบดี)   นําผลการประเมินไปปรับปรุงการกําหนดกลยุทธ  กําหนด

นโยบายการบริหารงาน,  จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปถัดไป  

- อาจารย   นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอน กําหนดกิจกรรมการสอน 

ปรับปรุงเอกสารการสอน ตํารา Text  ตลอดจนการทําวิจัย

- กลุมงานการศึกษา  นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในแผนการ

สอนภาคการศึกษาถัดไป  ,  จัดทําแบบประเมินการใหคะแนนในการสอบปากเปลา     (สกอ 9.1-5.2)
- กลุมงานการเงินและพัสดุ  มีการจัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงิน  (สกอ 9.1-5.3)
- กลุมงานบริหารและธุรการ มีการจัดทําแบบสอบถาม เรื่อง  “ ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  “    และสรุปผลการประเมิน   (สกอ 9.1-5.4)
- หนวยงาน CDC มีการจัดทําแบบประเมินผลและ รายงานผลการประเมินคุณภาพการ

ใหบริการแกนักศึกษา โดย หนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ   (สกอ 9.1-5.5)
- รวมถึงการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม    

และสรุปผลการประเมิน   (สกอ 9.1-5.6)
- ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ / ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน   นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบ

ประเมินผลโครงการ ในแตละโครงการมาปรับปรุงการใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยาง

ตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุง

ขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตร
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เครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม,  จัดทํา 

web board ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการได

อยาง real time  

 เกณฑมาตรฐาน 6 มีระบบสารสนเทศที่ ให ข อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ    

1.1  ระดับสถาบัน   มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ  โดยมอบหมายใหสํานัก ISEC  เปนผูดําเนินงาน  เชน   ระบบ MIS, ระบบลงทะเบียน on line,  ระบบ

การประเมินการเรียนการสอน on line,   นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศอื่น ๆ  ซึ่งสามารถใชในการสนับสนุนการ

ทํางานประกันคุณภาพ  ไดแก  ระบบ QAIS,  ระบบ  ICS 

1.2  ระดับคณะ   ไดนําระบบ  QAIS มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน   รวมถึงการนําระบบสารสนเทศตามขอ 6.1  ใชสนับสนุนการทํางานดวย   (สกอ 9.1-6.1)

 เกณฑมาตรฐาน   7    มีส วนร วมของผู มีส วนได ส วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษา ผู ใช บัณฑิต และผูใช บริการตามพันธกิจของคณะ

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะไดสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพ ดังนี้

1.1 นักศึกษา :  มีบทบาทและมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ/ตอบแบบสอบถามในการดําเนินงานตาง ๆ  ดังนี้

1)  บทบาทของนักศึกษากับการเรียนการสอนและการวิจัย

• ใหความรวมมือในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยอยางตรงไปตรงมา 

• รวมมือกับอาจารยหรือเจาหนาที่ของหลักสูตร/คณะฯและมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมการสอนหรือ  การ

วิจัย  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง

•  รวมถึงการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํากิจกรรมหรือชีวิตประจําวัน 

2) บทบาทของนักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น  ผานกิจกรรม

นักศึกษาที่หลากหลาย  เชน การรวมจัดนิทรรศการ  การบรรยาย  เสวนา  สัมมนากลุมยอย  หรือการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ  รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่หลักสูตร/คณะฯ/มหาวิทยาลัยกําหนด  เชน  พิธีไหวครู  -

กิจกรรมลอยกระทง --กิจกรรมสงกรานต -กิจกรรมงานปใหม  ฯลฯ   -จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ  -การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย   -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต    เปนตน

3)  บทบาทของนักศึกษากับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

• สรางองคกรนักศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผน (P) การดําเนินการ (D) 

การตรวจสอบ (C) และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (A) เพื่อนําไปสูการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค

• เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่หลักสูตร/คณะฯ,มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาตลอดจนชมรมตาง ๆ จัดขึ้น

• มีสวนในการประเมินบริการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหอยางจริงใจตรงตามความเปนจริง
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4) บทบาทของนักศึกษาในการชวยพัฒนาหลักสูตร ผานการประกันคุณภาพการศึกษา

• การนํา PDCAมาใชในการทํากิจกรรมนักศึกษา

• ประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย

• ใหขอมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ

1.2  ผูใชบัณฑิต    :   รวมใหขอมูลปอนกลับในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ โดยเขารวมกิจกรรมที่คณะ ฯ ดําเนินการ  เชน จัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทนกลุมธุรกิจ   

กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผาน

การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ   เชน  หัวขอ “ MBA  ที่โลกธุรกิจตองการ ”,   หัวขอ  “ MBA  เสนทางสูความสําเร็จ”    

โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจมารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น    หลังจากนั้นไดนําขอมูลที่ไดจากการ

เสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและเชิงคุณภาพ    เพื่อใหไดมาซึ่งความเห็น

เกี่ยวกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต   

1.3    ผู ใช บริการตามพันธกิจของคณะ   :     คณะ ฯ รับฟงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนตาง ๆ ผานทั้ง

ทางตรงดวยตนเอง และทางออมโดยผานทาง webboard จดหมายรองเรียน / ติ /ชม /ใหขอเสนอแนะ 

 เกณฑมาตรฐาน 8 มีเครือข ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ด านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว าง

คณะและมีกิจกรรม   รวมกัน

1.1  ระดับสถาบัน    มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา(สกอ 9.1-8.1-2) เพื่อเปนองคกรสรางเครือขายทั้งภายใน

และภายนอก  มีกิจกรรมโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางนักศึกษาภายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

รวมกันเชนมีโครงการสรางเครือขายระหวางนิดากับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เปนประจําทุกป และมีโครงการ

สรางเครือขายระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย (สกอ 9.1-8.3) มีโครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT  และมีโครงการ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT (สกอ 9.1-8.4-5)  (สกอ.9.1-8.6)
นอกจากนี้สถาบันยังสนับสนุนใหนักศึกษาของสถาบันรวมมือในการสรางเครือขายและเขารวมในการสัมมนา

สรางเครือขายระหวาง 8 สถาบันในการทําความรวมมือขอตกลง MOU ในการใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม

วิชาการและดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 8 แหง ดังนี้ คือ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

2.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     3.มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย    4.มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    5. สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   6.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 7.คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปนตน  (สกอ.9.1-8.7)
1.2  ระดับคณะ    สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม / โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  กลาวคือ  เขา

เปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา และ เขารวมในกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ขางตน

  เกณฑมาตรฐาน  9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน วยงาน

พัฒนาขึ้นและเผยแพรให หน วยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

เปาหมาย 8  ขอ 8  ขอ

ผลการดําเนินงาน 8  ขอ 8  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ 9.1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ -  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ 9.1-1.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   สกอ.

สกอ 9.1-1.3 คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2553  กองแผนงาน  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

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

สกอ 9.1-2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ -  คณะบริหารธุรกิจ

สกอ 9.1-2.3 แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553  

สกอ 9.1-2.4 รายงานการประชุมคณะ วันที่ 8  พฤศจิกายน  2553   วาระที่ 6.4

สกอ 9.1-3.1 รายงานการประชุมเงินทุนคณะเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และรายงานการประชุมคณะ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553   วาระที่ 6.4

สกอ 9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2547-2552

สกอ 9.1-5.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจ  บทที่  1  ขอ  1.9 

ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมาหนา  7

สกอ 9.1-5.2 หลักฐานการพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ,  

สกอ 9.1-5.3 แผนกลยุทธทางการเงิน  

สกอ 9.1-5.4 แบบสอบถาม เรื่อง  “ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  “    และสรุปผล

การประเมิน   

สกอ 9.1-5.5 แบบประเมินผลและ รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา โดย 

หนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ   

สกอ 9.1-5.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม    และสรุปผล

การประเมิน   

สกอ 9.1-6.1 Website  :   www.nida.ac.th /qais     

สกอ 9.1-7.1 -

สกอ 9.1-8.1 ขอบังคับสโมสรนักศึกษา  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)
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สกอ 9.1-8.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา    (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการ

นักศึกษาสพบ.)

สกอ 9.1-8.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมประเมินผลโครงการและภาพถายโครงการสรางเครือขายระหวาง

สถาบัน 10 มหาวิทยาลัย   (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ 9.1-8.4 โครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการและจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมโครงการ)   (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ 9.1-8.5 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT  (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการและ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ)  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ 9.1-8.6 โครงการสัมมนาและสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา

นครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)

สกอ 9.1-8.7 เอกสารการลงนามขอตกลงความรวมมือ MOU ในดานการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง 8 

สถาบันการศึกษา  (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา  สพบ.)
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ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 10
อัตลักษณคณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่  10.1        รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี้   :    ผลผลิต

การคํานวณ   :   รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ
X100

จํานวนอาจารยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

เกณฑการประเมิน        :     รอยละ 20  เทากับ  5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน    

ขอมูลพื้นฐาน ป 2553
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 23

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ -

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ 25

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด -

รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา. 108.70

       

ในปการศึกษา  2553   คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา  23  คน และมีงานวิจัยที่ตีพิมพใน

ระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณเปนจํานวน 25  ชิ้นงาน   ดังนั้นรอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ

ตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 108.70    (สกอ.10.1-1.1)

ผลการประเมิน

รายการ ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

เปาหมาย  50 %  50 %

ผลการดําเนินงาน 108.70 % 108.70 %

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน สกอ.10.1-1.1  ตารางรายละเอียดงานวิจัย ที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ    ประจําป

การศึกษา 2553
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ตัวบงชี้ที่  10.2        รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง  (Citation) ระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี้     :    ผลผลิต

การคํานวณ          :  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในระดับนานาชาติ

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ
X100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอดวย)

เกณฑการประเมิน        รอยละ 30  เทากับ  5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลพื้นฐาน ป 2553
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 23

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงในระดับนานาชาติ 15

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด -

รอยละ 65.22

ในปการศึกษา 2553   คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา  23  คน    และมีจํานวน

บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ในระดับนานาชาติ  มีจํานวน 15 บทความ  ดังนั้นรอยละของบทความ

วิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  เทากับ 65.22   (สกอ 10.2-1.1)

ผลการประเมิน

รายการ ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

เปาหมาย  30 %  30 %

ผลการดําเนินงาน 65.22 % 65.22 %

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 10.2-1.1 ตารางรายละเอียดบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในระดับนานาชาติ  ป

2553
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2.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553

(ตามกลุมตัวบงชี้ 3 กลุม ของ สมศ.)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1   ทุก หลักสูตร/โครงการ ที่เปดสอนมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคที่

ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และสถาบันฯ  

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ และมีการกําหนด

เปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ ไวในแผนปฏิบัติงานคณะ

บริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ

2   คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตรที่ชัดเจน

และเปนระบบ  เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ 

กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของตามที่ สกอ. กําหนดทุกประการ   หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตร

ไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง   และมีการประกันคุณภาพ

หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

3   คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง มี

คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่  สกอ. 

กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.

4  เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  อาทิ เอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ  เครื่อง

คอมพิวเตอร หองเรียนพรอมอุปกรณการสอนที่ทันสมัย  สรางและพัฒนา

หองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  -  

The lively MBA  &  The living Business School   -    มีหอง Lobby 

Lounge,  หอง  Internet   ฯลฯ

5  หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒนาผูบริหารระดับสูง 

ระดับกลาง และผูสําเร็จระดับปริญญาตรี  ทุกหลักสูตร/โครงการมี

ความโดดเดน    และมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน  

สามารถสนองตอบตอความตองการของผูเรียนได   ทําใหหลักสูตร/

โครงการไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปโดยเห็นไดจากการที่มีผูสมัครเขา

เรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก  ทําใหคณะ ฯ มีโอกาสในการคัดเลือก

นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมาเรียนได

6  มีวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมาที่สุด 

โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก  เชน  

การสรางธุรกิจผาน eBay  

1.คณะควรทบทวนการเปดหลักสูตร แผน 

ก. เพื่อใหคณะสามารถแสดงคุณภาพทาง

วิชาการในการสรางและไดรับรางวัลจาก

งานวิจัยวิทยานิพนธ  และเพื่อใหมีผลงาน

เพิ่มขึ้นตามเกณฑคุณภาพ  ซึ่งจะทําให

คณะ ฯ มีผลการประเมินในมาตรฐาน

คุณภาพที่ 1  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต

สูงขึ้นจากป 2552 (ระดับพอใช)

2.เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร จัดอยูในกลุม ง.  สถาบันที่เนนการ

วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา  ทําใหคณะตองทบทวนการ

พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF และมีการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามคูมือประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2553
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7   มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและ

ตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/สรางสรรค/

พัฒนา องคความรูทางบริหารธุรกิจ  เชน  Harvard Business School  

8  คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร โดยไดแตงตั้ง

คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)  เพื่อดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรตาง ๆ ของคณะฯ  ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งไทยและตางประเทศ    นอกจากนี้ยังมี

กระบวนการบริหารจัดการการบริหารหลักสูตรที่เปนระบบ  กลาวคือ ทุก

หลักสูตร/โครงการ จะมีผูอํานวยการหลักสูตรและเจาหนาที่ประจําหลักสูตร

ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร/โครงการ อยางมีคุณภาพและประสิทธิผล 

เปนไปตามระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของสถาบัน ฯ  ตลอดจนทํา

หนาที่ดูแล ประสานกับหนวยงานและผูที่ เกี่ยวของ อาทิ  คณาจารย 

นักศึกษา กองบริการการศึกษา  ฯลฯ  การออกแบบการเรียนการสอนและ

จัดและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  มี

ความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน  มีการจัดทําแฟมขอมูล

นักศึกษา on line  โดยกองบริการการศึกษา สพบ.      

9  มีการประเมินผลการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนักศึกษาใน

เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เปนระบบทุกสิ้นภาค

การศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1  แมวาคณะ ฯ จะมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดจํานวนมากและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. แตอาจารยประจําเหลานี้ที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับอาจารยประจําที่มี        ทําใหมีสัดสวน

ไมไดตามเกณฑมาตรฐานและไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คณะ ฯ กําหนด  

ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดสอนมีเฉพาะ แผน ข. ซึ่งไมมีการทํา

วิทยานิพนธ    ทําใหไมสามารถบรรลุถึงระดับความสําเร็จตามตัวบงชี้และเกณฑ

การใหคะแนนดังกลาวได   อยางไรก็ตาม ในการเปดสอน แผน (ข)  ซึ่งมีวิชา 

Independent Study   คณะ ฯ    ไดเนนใหนักศึกษาทํา case study  

สวนในระดับปริญญาเอก คณะ ฯ เพิ่งจะทําการเปดสอนในระดับ

ปริญญาเอก  Ph.D. in Finance  เมื่อภาคการศึกษา 2/2550  และยังไมมี

นักศึกษาลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ  ในระดับปริญญาเอก  สงผลใหการประเมิน

คุณภาพในเรื่องนี้ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ    ไดแก 1)  คณะทํางานผลงาน

ทางวิชาการและวิจัย  (Intellectual Contribution)  2) คณะกรรมการ

เงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ประจําปงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุน

คณะ สอดคลองกับประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร เรื่อง 

หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะ

บริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550   

2  คณะ ฯ ใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมากเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย  ตีพิมพเผยแพรผลงานทั้งในและ

ตางประเทศ

3  อาจารยของคณะ ฯ มีคุณวุฒิสูง  มีความสามารถและศักยภาพในการ

ทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ

4  ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการยอมรับจากองคกรทั้งภายในและ

ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและเป ผลงานวิจัยที่นํามา

ประยุกตใชไดจริง

5  มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน  อาทิ   ความรวมมือระหวางคณะ ฯ หรือ 

อาจารยกับองคกรภายนอก   เชน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรม  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  คณะกรรมการ

พัฒนาระบบขาราชการ

1  กําหนดใหอาจารยเจาของผลงานนํา

บทคัดยอ  บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะห

ใหม  ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจาก

การวิจัย   โดยในแบบฟอรมการขอรับทุน

วิจัยของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับทุน

วิจัยใหมีการวิเคราะห  สังเคราะหความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   และทํา

การเผยแพรผานทาง website  :  

www.nida.ac.th/mba   เพื่อเผยแพรแก

บุคคลทั่วไปสืบคนได   

2 กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการ

วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค เพื่อเปนองคความรูที่

คนทั่วไปเขาใจได

3.ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการของคณาจารย  เพื่อให

งานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑของสถาบัน  

และสามารถนําไปใชขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ  

4.คณะไมมีการกําหนดกรอบสิ้นสุดระยะ 

เวลาการขออนุมัติจัดทําวิจัย  และไมมีการ

ทําสัญญาการขออนุมัติโครงการวิจัย  จึงไม

มีขอผูกพันวาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ  

ทําใหมีผลกระทบดานงบประมาณ  และ

การกันเงินผูกพัน

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.  กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ  ตลอดจนลัง

คมภาคธุรกิจ  มีจํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน  โครงการเสริมสราง

ผูประกอบการใหม,  โครงการสราง CFO มืออาชีพ, โครงการ MINI-MBA, 

โครงการ NIDA-Wharton  ฯลฯ  

3  สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางการใหบริการวิชาการจาก

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและตางประเทศ  อาทิ  กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย,  Harvard 

School of Business, The Wharton School of Business-University of 

Pennsylvania  ฯลฯ   เปนการสรางและขยายโอกาสใหกับคณะ ฯ ไดเขาไปมี

สวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ

ตางประเทศ  ตลอดจนมุงสรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพันธมิตรรวม

(Strategic Alliances)  อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในลักษณะ win-win 

partnerships  เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงามรวมกัน และสรางชื่อเสียง

ใหแกคณะบริหารธุรกิจออกไปสูสาธารณชน

4  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน

โครงการและนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงการใหบริการเพื่อรักษา

เกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหา

หลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม,  การปรับปรุง

ขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือ 

ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู

เขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม,  จัดทํา web 

board ใน  website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถ

โตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time   

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถามี)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนประโยชน

สอดคลองกับแผนงาน  ตลอดจนมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา Case 

Study และ Business Plan  โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

ทุกภาคการศึกษา และสอดแทรกการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

นักศึกษา  เชน จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขา

สอบ  เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการ

ทุจรติในการสอบ

2  มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียงและตอเนื่อง

3. ดําเนินการปรับปรุง และตกแตงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ

ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9  อาคารบุญชนะ อัตถากร  เพื่อกอใหเกิด

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรียน

การสอนโดยการสรางองคกรใหเปน  NIDA  MBA   ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยาง

มีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School  สราง

บรรยากาศที่สวยงามในการทํางาน  โดยมีการจัดทํา 5 ส เพื่อความสะอาด

เรียบรอยในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข   

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.   ผูบริหารระดับสูงของคณะ มีคุณวุฒิ ประสบการณหลากหลาย  มี

ศักยภาพสูง และมีวิสัยทัศนกวางไกล ในการนํา  NIDA BUSINESS 

SCHOOL  กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ  สรางและ

พัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา โดดเดน แตกตางจากสถาบันอื่น  พรอม

กาวสูการเปน Business School ชั้นนําของเอเชีย

2.มีการกําหนดจุดยืนในอนาคตและมีการกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน 

NIDA Business School สอดคลองกับทิศทางของสถาบัน ฯ ในการ

ขับเคลื่อนใหเปน World Class University    สรางองคกรเปน  NIDA  

MBA   ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The 

living Business School   ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA 

BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปนสากล

3. คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง มี

คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่  สกอ. 

กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 121

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประกอบดวย  

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ ทําหนาที่ดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในของคณะฯ  

2. นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาใชในการ

กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    และสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก  ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของ

สถาบัน  และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา 

กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต   

3. ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะ ฯ  

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระดับ

คณะ  เชน  นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนใน

แผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป  ตลอดจนถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

การทํางานและการบริหารจัดการอื่น ๆ  

5. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  และรายงานผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตอสถาบัน ฯ  ที่สามารถเปดเผยตอสาธารณชนได

และตรงตามเวลาที่กําหนด

6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในได

อยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก  ระบบ QAIS   และระบบ CHE QA  

7. บุคลากรในคณะ ฯ   มีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา  โดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง   และผูปฏิบัติงานทุกคนจะตอง

มีสวนรวมในการทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตน   บุคลากรทุก

คนจึงใหความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะ ฯ  เชน การทํางานตามหนาที่ใหสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ และ

ตัวบงชี้คุณภาพ  การใหขอมูล / หลักฐาน  การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ  

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
                 มีแนวปฏิบัติที่ดีด านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร ให หน วยงานอื่นสามารถ

นําไปใช ประโยชน   กลาวคือ    คณะบริหารธุรกิจไดจัดการจัดการความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

โดยการจัด  “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   คณะบริหารธุรกิจ  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  “  เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553  ณ  โรงแรม  Rose Garden Riverside   อ.สามพราน   

จ.นครปฐม    เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนําไปสู

แนวทางการปฏิบัติงาน  ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

เปนการรองรับและเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป   จากผลการสัมมนาครั้งนี้   ผูเขารวมสัมมนา

ไดนําความรูที่ไดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งจากการที่ทําการรวบรวมประเด็นความรูจากการนําเสนอผลการฝก

ปฏิบัติและเผยแพรเปนลายลักษณอักษร  (explicit knowledge)   รวมทั้งจากความรู  ทักษะ  คําแนะนําของผู มีประสบกา

รณ ตรง  (tacit knowledge)  มาปรับใช ในการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
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2.4 ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

(สมศ.)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
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วิธีการคํานวณ

รอยละของบัณฑิต

ที่ไดงานทํา

= จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู

แลวและผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
สถาบันขอยกเวนการประเมินตัวนี้ เนื่องจากไมมีการสอนระดับปริญญาตรี

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ปการศึกษา

รวม
2551 2552 2553

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน)

- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)

- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

(คน)

- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)

- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

(คน)

รวมผูสําเร็จการศึกษา  (คน)

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ (คน)

- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)

- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ปการศึกษา

รวม
2551 2552 2553

ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ (คน)

- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)

- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่

ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ (คน)

รวมผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/

ประกอบอาชีพอิสระ  (คน)

3. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา (คน)

- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)

- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีงานทํา

กอนเขาศึกษา (คน)

- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)

- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีงานทํา

กอนเขาศึกษา (คน)

รวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา  (คน)

4. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ (คน)

- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)

- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาตอ 

(คน)

- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)

- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอ 

(คน)
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ปการศึกษา

รวม
2551 2552 2553

รวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ  (คน)

5. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ (คน)

- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)

- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมผูตอบแบบสํารวจระดับปริญญาโท 

(คน)

- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)

- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)

- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)

รวมผูตอบแบบสํารวจระดับปริญญาเอก 

(คน)

รวมผูตอบแบบสํารวจ (คน)

6. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (บาท/เดือน)

- ปริญญาโทภาคปกติ (บาท/เดือน)

- ปริญญาโทภาคพิเศษ (บาท/เดือน)

- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (บาท/

เดือน)

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (บาท/

เดือน)

- ปริญญาเอกภาคปกติ (บาท/เดือน)

- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (บาท/เดือน)

- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (บาท/

เดือน)

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (บาท/

เดือน)

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของ



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 128

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ปการศึกษา

รวม
2551 2552 2553

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (บาท/เดือน)

ผลประเมิน

รายการหลักฐาน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ .....

ผลการดําเนินงาน รอยละ .....

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิต

= ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน
รอผลสํารวจจาก กองแผนงาน

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาเฉลี่ย..... 

ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย..... 

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.2-1 .......................................................................................................................................

สมศ.2-2 .......................................................................................................................................

(หมายเหตุ การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้

หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่

ตัวอยาง

- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1

- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ตัวบงชี้ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ประเภทผลงาน
ป พ.ศ. 

2551 (ก)
ป พ.ศ. 

2552 (ข)
ป พ.ศ. 

2553 (ค)
รวมผลงาน 3 
ป (ง=ก+ข+ค)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก

(ง*คาน้ําหนัก)
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.125

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.25

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.50

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

1.00

รวมผลงานปริญญาโทที่
ตีพิมพ

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

ปการศึกษา 
2551 (A)

ปการศึกษา 
2552 (B)

ปการศึกษา 
2553 (C)

รวม
(D=A+B+C)

 ภาคปกติ 163 164 95 422
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 ภาคพิเศษ 440 494 518 1,452

รวม 603 658 613 1,874

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ .....

ผลการดําเนินงาน รอยละ .....

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.3-1 .......................................................................................................................................

สมศ.3-2 .......................................................................................................................................

(หมายเหตุ การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้

หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่

ตัวอยาง

- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1

- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ตัวบงชี้ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ประเภทผลงาน
ป พ.ศ. 

2551 (ก)
ป พ.ศ. 

2552 (ข)
ป พ.ศ. 

2553 (ค)
รวมผลงาน 3 
ป (ง=ก+ข+ค)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก

(ง*คาน้ําหนัก)
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.125

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.25

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.50

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

1.00

รวมผลงานปริญญาเอกที่
ตีพิมพ

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก

ปการศึกษา 
2551 (A)

ปการศึกษา 
2552 (B)

ปการศึกษา 
2553 (C)

รวม
(D=A+B+C)

 ภาคปกติ

 ภาคพิเศษ

รวม
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ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ .....

ผลการดําเนินงาน รอยละ .....

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.4-1 .......................................................................................................................................

สมศ.4-2 .......................................................................................................................................

(หมายเหตุ การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้

หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่

ตัวอยาง

- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1

- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
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ตัวบงชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัย

ประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร

= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวม

ลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน ตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10

ผลการดําเนินงาน
ป 2551-2553  คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  =  22.75  (0+5.75+0+17.00)   และมีอาจารยประจําทั้งหมด  23  คน (3 ป = 69) 

ดังนั้นคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  คิดเปนรอยละ 32.97

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ประเภทผลงาน
ป พ.ศ. 

2551 (ก)
ป พ.ศ. 

2552 (ข)
ป พ.ศ. 

2553 (ค)
รวมผลงาน 3 
ป (ง=ก+ข+ค)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก

(ง*คาน้ําหนัก)
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 0.125 0 0 0 0 0

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 0.25 6 8 9 23 5.75

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 0.50 0 0 0 0 0

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 1.00 5 6 6 17 17.00

รวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 11 14 15 40 22.75

ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ป ป ป รวม
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ประจํา การศึกษา 
2551 (A)

การศึกษา 
2552 (B)

การศึกษา 
2553 (C)

(D=A+B+C)

 อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 23 23 23 69

 อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ - - - -

รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษา
ตอ)

23 23 23 69

 นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง - - - -

 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - - -

รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษา
ตอ)

- - - -

รวมอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา (รวมลาศึกษาตอ)

23 23 23 69

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  20

ผลการดําเนินงาน รอยละ  32.97

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.5-1 .......................................................................................................................................

สมศ.5-2 .......................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

วิธีการคํานวณ

รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน

= ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน
X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวม

ลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ประเภทผลงาน
ป พ.ศ. 

2551 (ก)
ป พ.ศ. 

2552 (ข)
ป พ.ศ. 

2553 (ค)
รวมผลงาน 3 
ป (ง=ก+ข+ค)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก

(ง*คาน้ําหนัก)
 ผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชน ภายนอกสถาบัน
4 3 5 12 17.39

 ผลงานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน ภายนอก

สถาบัน

- - - -

รวม
ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

ปการศึกษา 
2551 (A)

ปการศึกษา 
2552 (B)

ปการศึกษา 
2553 (C)

รวม
(D=A+B+C)

 อาจารยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง
23 23 23 69

 อาจารยประจําที่ลา

ศึกษาตอ
- - - -

รวมอาจารยประจํา (รวม 23 23 23 69
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ลาศึกษาตอ)
 นักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง
- - - -

 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษา

ตอ
- - - -

รวมนักวิจัยประจํา (รวม
ลาศึกษาตอ)

- - - -

รวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (รวมลา
ศึกษาตอ)

23 23 23 69

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  16

ผลการดําเนินงาน รอยละ 17.39

คะแนนอิงเกณฑ 4.35 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.6-1 www.qa.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

X 100จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

(รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
ป 2551-2553  คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ  =  

36.25  (7.25+0+0+29)   และมีอาจารยประจําทั้งหมด  23  คน (3 ป = 69) ดังนั้นคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

งานวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  คิดเปนรอยละ 52.54

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

ประเภทผลงาน
ป พ.ศ. 

2551 (ก)
ป พ.ศ. 

2552 (ข)
ป พ.ศ. 

2553 (ค)
รวมผลงาน 3 
ป (ง=ก+ข+ค)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก

(ง*คาน้ําหนัก)
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.25
6 8 15 29 7.25

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.50
0 0 0 0 0

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

0.75
0 0 0 0 0

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 

1.00
5 6 18 29 29

รวมผลงานวิชาการ 11 14 33 58 36.25

ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

ปการศึกษา 
2551 (A)

ปการศึกษา 
2552 (B)

ปการศึกษา 
2553 (C)

รวม
(D=A+B+C)

 อาจารยประจําที่ 23 23 23 69
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ปฏิบัติงานจริง

 อาจารยประจําที่ลา

ศึกษาตอ
- - -

รวมอาจารยประจํา (รวม
ลาศึกษาตอ)

23 23 23 69

 นักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง
- - - -

 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษา

ตอ
- - - -

รวมนักวิจัยประจํา (รวม
ลาศึกษาตอ)

- - - -

รวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (รวมลา
ศึกษาตอ)

23 23 23 69

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ 30

ผลการดําเนินงาน รอยละ 52.54

คะแนนอิงเกณฑ  5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.7-1 .......................................................................................................................................

สมศ.7-2 .......................................................................................................................................
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย

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  2  ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

 ประเด็น 1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการ

บริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10

ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 27 โครงการ  

และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน  14  โครงการ  คิดเปนรอยละ 51.85  ของจํานวน

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด  (สมศ.8-1.1)
 ประเด็น 2.   รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัยตอจํานวนโครงการบริการ

วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10

ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 27 โครงการ  

และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัย  8 โครงการ  คิดเปนรอยละ 29.63  ของจํานวนโครงการ

บริการวิชาการทั้งหมด  (สมศ.8-2.1)
 ประเด็น 3.   รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอ

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5

ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 27 โครงการ  

และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา  -   โครงการ  

 ประเด็น 4. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอ

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5

ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 27 โครงการ  

และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม  -   โครงการ  

 ประเด็น 5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวน

โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5

ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 27 โครงการ  

และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา -   โครงการ  



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 143
ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ปการศึกษา 
2551 (ก)

ปการศึกษา 
2552 (ข)

ปการศึกษา 
2553 (ค)

รวมผลงาน
3 ป (ง=ก+

ข+ค)
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 27 A

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช
ในการพัฒนาดาน

ปการศึกษา 
2551 (ก)

ปการศึกษา 
2552 (ข)

ปการศึกษา 
2553 (ค)

รวมผลงาน
3 ป (ง=ก+

ข+ค)
 การเรียนการสอน 14 14

 การวิจัย 8 8

 การปรับปรุงรายวิชา - -

 การเปดรายวิชาใหม - -

 การตอยอดสูตําราหนังสือ - -

รวมผลงานวิชาการ 22

รอยละของการนําความรูมาใชกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการปรับปรุงรายวิชา หรือการเปด
รายวิชาใหม หรือการตอยอดสูการผลิต
หนังสือหรือตํารา

81.48

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 2 ขอ

ผลการดําเนินงาน 2 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 2  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.8-1.1

สมศ.8-2.1
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ตัวบงชี้ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย

วิธีการคํานวณ

รอยละของการนําความรูจาก

การใหบริการวิชาการมาใชกับ

การพัฒนาการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการปรับปรุง

รายวิชา หรือการเปดรายวิชา

ใหม หรือการตอยอดสูการผลิต

หนังสือหรือตํารา

= ผลรวมจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการปรับปรุง

รายวิชา หรือการเปดรายวิชาใหม หรือการตอยอดสูการ

ผลิตหนังสือหรือตํารา X 100

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 27 โครงการ  และมี

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน  14  โครงการ และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช

กับการวิจัย  8 โครงการ  คิดเปนรอยละ 51.85 และ รอยละ 29.63  ตามลําดับ  รวมทั้งสิ้น รอยละ 81.48  ของ

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด  (สมศ.8-1.1)  (สมศ.8-2.1)

ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ปการศึกษา 
2551 (ก)

ปการศึกษา 
2552 (ข)

ปการศึกษา 
2553 (ค)

รวมผลงาน 3 
ป (ง=ก+ข+ค)

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
(ทั้งหมด)

27 A

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนาดาน

ปการศึกษา 
2551 (ก)

ปการศึกษา 
2552 (ข)

ปการศึกษา 
2553 (ค)

รวมผลงาน 3 
ป (ง=ก+ข+ค)

 การเรียนการสอน 14 14
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 การวิจัย 8 8

 การปรับปรุงรายวิชา - -

 การเปดรายวิชาใหม - -

 การตอยอดสูตําราหนังสือ - -

รวมผลงานวิชาการ 22 22

รอยละของการนําความรูมาใชกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การปรับปรุงรายวิชา หรือการเปดรายวิชา

ใหม หรือการตอยอดสูการผลิตหนังสือหรือ

ตํารา

81.48  

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  30

ผลการดําเนินงาน รอยละ  81.48

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.8-1.1

สมศ.8-2.1
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ตัวบงชี้ 9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

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.    มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร

1.1  คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่

แตกตางกัน  ไดแก  

1)  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม สัมมนา 

การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ   โดยใชศักยภาพและความพรอมที่มีอยู 

อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู

ตาง ๆ  ฯลฯ (สมศ 9 -1.1)  
2)  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน แขงขัน  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถใน

การแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับ

ตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบัน ฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัยทาง

วิชาการในดานตาง ๆ ที่ เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน โครงการวิจัยดานบรรษัทภิบาล 

(Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility)  (สมศ 
9-1.1)

1.2  การดําเนินงานบริการวิชาการเปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนหรือองคกร  และไดมีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ  ดังนี้

1)  การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม

2)  มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว เชน ในรูปของแผนธุรกิจรายบุคคล

3)  มีการประเมินผลตามแผน และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 

4)  นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ในดานตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ ตามวงจร PDCA
(สมศ.9-1.2  สมศ.9-1.3  สมศ.9-1.4  สมศ.9-1.5)

 ประเด็น 2.    บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80

การดําเนินงานบริการวิชาการ  ของศูนย ฯ  มีการกําหนดแผนงานและกิจกรรม / โครงการ และมี

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ   โดยในปการศึกษา  2553   มีจํานวนกิจกรรม / โครงการ

ทั้งสิ้น 27 โครงการ   มีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กําหนด  25  โครงการ  คิดเปนรอยละ  

92.59    (สมศ.9-2.1)
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 ประเด็น 3.   ชุมชนหรือองคกร มีผูนําหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

โครงการที่ดําเนินการ ตามแนวทางดังกลาวมีดังตอไปนี้

1. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) จัด

อบรมเพื่อสนับสนุนใหผูที่วางงานไดมีโอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง ดวยการเปนผูประกอบการตามศักยภาพ

และความสนใจของแตละบุคคล และผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ ใหเปนแหลงจางงานโดยการอบรมใหความรู

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และแนวคิดในการประกอบธุรกิจ (อบรมฟรี/เปดรับสมัครตลอดป ไมเสียคาใชจายใดๆ และใช

เวลาอบรมบมเพาะ 3-4 เดือน)  โครงการดังกลาวเปนโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กับ คณะบริหารธุรกิจ  เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2544  (รุนที่ 1)  จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 

2554  (รุนที่ 24)   รวมมีการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน  11 ป  (สมศ.9-3.1)

2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) ในสวนแผนงานเพิ่ม

สมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดในและตางประเทศ เปนโครงการอบรม และใหคําปรึกษากับ

ธุรกิจการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ    โครงการดังกลาวเปนโครงการความ

รวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ คณะบริหารธุรกิจ  เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 

พ.ศ. 2546  (รุนที่ 1)  จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2554  (รุนที่ 13)   รวมมีการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน  9  ป  (สมศ.9-
3.2)

3. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)  โดยการนําองคความรูและผลงานที่เกิดจาก

การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมาใชในกระบวนการบมเพาะในรูปแบบของ Start-up companies ใหกับ 

คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวมกิจกรรม และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนิน

ธุรกิจไดอยางยั่งยืนเปนแหลงจางงาน และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป (รับสมัครผูประกอบการตลอดป และไม

เสียคาใชจายใดๆ) โครงการดังกลาวเปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กับ คณะบริหารธุรกิจ  เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2551  จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2554   รวมมีการดําเนินงาน

จนถึงปจจุบัน  4  ป      (สมศ.9-3.3)

 ประเด็น 4.   ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร

1. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) 
ผูเขารวมโครงการสามารถประกอบอาชีพดวยตนเอง ดวยการเปนผูประกอบการตามศักยภาพและความสนใจของ

แตละบุคคล และผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ ใหเปนแหลงจางงานในสังคม ชุมชน   (สมศ.9-3.1)
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2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน

(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP)   ผูเขารวมโครงการ จะไดรับ

การอบรม และคําปรึกษากับธุรกิจการผลิต  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ   ตลอดจน

การเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดในและตางประเทศ  ทําใหองคกร / บริษัท มีความ

เขมแข็งมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน   (สมศ.9-3.2)

3. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)  คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวมกิจกรรม

นําองคความรูและผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมาใชในกระบวนการบมเพาะในรูปแบบ

ของ Start-up companies และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน

เปนแหลงจางงาน และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป   (สมศ.9-3.3)

 ประเด็น 5.   มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

1. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) มี

ผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  โดยชวยทําใหกิจการและสังคม 

เกิดผลดังนี้

-เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล (สงคืนแกประเทศในรูปของภาษีเงินไดตอปทุกป)

-เกิดการลงทุนตั้งแต 1.0 ลานบาท ขึ้นไป (เปนการขยายงาน และวงจรเศรษฐกิจใหใหญและแข็งแกรงขึ้น)

-เกิดการจางงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เปนการชวยเหลือชุมชนใหมีงานทํา และขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น)

  -เกิดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม ไมนอยกวารอยละ 85     (สมศ.9-3.1)
2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน

(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP)     ผลที่ไดรับจากโครงการ

ทําใหผูเขารวมโครงการสามารถเพิ่มยอดขายไดทันทีกวา 2,000 ลานบาท นับเปนการสรางความเขมแข็งใหกับ

ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตซอนวิกฤต   (สมศ.9-3.2)

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5   ขอ

ผลการดําเนินงาน 5   ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สมศ.9-1.1 เอกสารเผยแพร  / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ   และศูนยเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน

สมศ.9-1.2 ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม

สมศ.9-1.3 ใบสมัครของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

สมศ.9-1.4 ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ และคําเสนอแนะ

สมศ.9-1.5 คูมือการใหบริการของโครงการ/กิจกรรม

สมศ.9-2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ   ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ

ศูนยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  คณะบริหารธุรกิจ   ปการศึกษา 2553  

สมศ.9-3.1 เอกสารการดําเนินงานโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs 

Creation : NEC)

สมศ.9-3.2 เอกสารการดําเนืนงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve 

Competitiveness Program : MDICP)

สมศ.9-3.3 เอกสารการดําเนินงานโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)  
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

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. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (P) ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-1.1)   โดย

คณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  (สมศ.10--1.2)   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ

แผนงาน  และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง (D) ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาส

ตาง ๆ   นอกจากนี้  คณะฯ ยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน   อาทิ   -พิธีไหวครู   -กิจกรรมลอยกระทง    -การ

แสดงมุทิตาจิตตออาจารย   -ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปละ 2 ครั้ง  จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ   -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ   (สมศ.10-1.3)    อนึ่ง  ในการ

ดําเนินงานดังกลาวมีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบรรจุอยูใน

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  (งานที่ดําเนินการตอเนื่อง)  :   รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด   (C)    จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตอสถาบัน ฯ  และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติงาน : งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณถัดไป  (A)

 ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80

คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง

บรรจุอยูในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  (งานที่ดําเนินการตอเนื่อง)   ไดกําหนดตัวชี้วัดแผนงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6 ตัวชี้วัด (สมศ.10-2.1)  และมีการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

100  (สมศ.10-2.2)  

 ประเด็น 3. มีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-3.1)   โดย

คณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  (สมศ.10-3.2)   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ
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แผนงาน  และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาสตาง 

ๆ   นอกจากนี้  คณะฯ ยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน   อาทิ   -พิธีไหวครู   -กิจกรรมลอยกระทง    -การ

แสดงมุทิตาจิตตออาจารย   -ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปละ 2 ครั้ง  จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ   -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ   (สมศ.10-3.3)      

 ประเด็น 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน

คณะบริหารธุรกิจมีการจัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามวาระและโอกาส

ตาง ๆ  กอใหเกิดประโยชนและมีคุณคาตอสังคม  โดยการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน   อาทิ   -พิธีไหวครู   -

กิจกรรมลอยกระทง    -การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย   -ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปละ 2 ครั้ง  จัดใหมีพิธีผูกขอมือ

รับขวัญนองใหมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ   -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต  

นอกจากนี้ ในระดับสถาบัน ฯ ก็ยังไดมีการรณรงควัฒนธรรมการตรงตอเวลา  โดยจําทําโปสเตอรและติดเผยแพร

ไปตามคณะ / หนวยงาน ตางๆ  ทั่วทั้งสถาบัน   กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาในการสรางจิตสํานึกแก

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหเห็นคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม   

 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

ในปการศึกษา 2553  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 2  คน  ไดรับรางวัลในการประกวดคํา

ขวัญสรางวัฒนธรรมตรงตอเวลาสําหรับนักศึกษา ประชาคมนิดาและบุคคลทุกระดับ (สมศ.10-4.1)  ซึ่งจัดโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและมีพิธีมอบรางวัลใหแกผูที่ไดรับรางวัลดังกลาวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 

ซึ่งเปนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ดังรายละเอียดตอไปนี้

1)   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวนเงิน 4,000.- บาท ไดแก นายพลวรรษ ประเสริฐศุภวิทย นักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ คําขวัญ “พัฒนาตัวเรา พัฒนาชาติไทย นิดารวมใจ ใสใจตรงตอเวลา” 

2)   รางวัลชมเชย จํานวนเงิน 1,000.- บาท ไดแก นายกฤษดา อัปมะเตย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คํา

ขวัญ   “รู-รักษาเวลา เปนจุดเริ่มตนของการนําพาใหชาติเจริญ”

ลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน 5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สมศ.10-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-1.3 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน พิธีไหวครู  กิจกรรมลอยกระทง 

กิจกรรมสงกรานต กิจกรรมงานปใหม  พิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ

สมศ.10-2.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-2.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  

ประจําปงบประมาณ 2553  คณะบริหารธุรกิจ   

สมศ.10-3.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553  ของคณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-3.3 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน พิธีไหวครู  กิจกรรมลอยกระทง 

กิจกรรมสงกรานต กิจกรรมงานปใหม  พิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ
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ตัวบงชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

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

ระดับสถาบันฯ  ไดจัดทําประกาศสถาบันเรื่อง โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา ประจําป

งบประมาณ 2554 เพื่อรณรงคการสรางวัฒนธรรมตรงตอเวลา ใหมีการสรางบรรยายกาศการเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณของนิดาและสรางคุณสมบัติที่ดีใหประชาคมนิดา (สมศ.11-1.1) และไดจัดโครงการรณรงควัฒนธรรม

ตรงตอเวลา (สมศ.11-1.2) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคานิยมรวมของสถาบัน WISDOM ซึ่งประกอบดวย World Class, 

Innovation, Social Responsibility, Discipline, Open Mindedness, Morality โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันตระหนักถึงการตรงตอเวลา ที่สะทอนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต การมี

วินัย การเคารพสิทธิของผูอื่น

ระดับคณะฯ   มีการจัดกิจกรรมโครงการที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมที่ดี  และมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเขารวมการประกวดคําขวัญสรางวัฒนธรรมตรงตอเวลาสําหรับ

นักศึกษา ประชาคมนิดาและบุคคลทุกระดับ  จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   และไดรับรางวัลที่ 1    

คือ  นายพลวรรษ ประเสริฐศุภวิทย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คําขวัญ “พัฒนาตัวเรา พัฒนาชาติไทย นิดารวมใจ 

ใสใจตรงตอเวลา”  และรางวัลชมเชย คือ  นายกฤษดา อัปมะเตย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คําขวัญ    “รู-รักษา

เวลา เปนจุดเริ่มตนของการนําพาใหชาติเจริญ”   (สมศ.11-1.3)

ในการนี้  สถาบัน ฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัลใหแกผูที่ไดรับรางวัลดังกลาวในวันที่ 12 พฤษภาคม 

2554 ซึ่งเปนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อปลูกฝงคานิยมในการตรงตอเวลาใหแกนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาที่

สถาบัน และจัดแสดงดนตรี เวทีเสวนา เดินรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลาตามคณะ/สํานัก/หนวยงานภายใน

สถาบัน และนําคําขวัญไปผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธใหประชาคมทราบ ตามชองทางตาง ๆ 

 ประเด็น 2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย

คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยูที่ ชั้น 8   อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น  2,125  ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย  หองเรียน  หอง

สุขาสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และหองใชสอยตาง ๆ   สวนชั้น 9-10 เปนหองเรียน  

หอง English Club  หองประชุมเล็ก  หองสุขาสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  อาคารสถานที่รอบบริเวณ

ดังกลาวมีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท Mutcha  มาทําความสะอาดทุกวัน เวลาทําการ    
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เพื่อใหบริเวณคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 และ ชั้น 9-10  เปนพื้นที่ที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และการมีสุขอนามัยที่ดี

ของบุคลากรและผูมาใชสถานที่    นอกจากนี้ บริเวณดังกลาวยังมีการตกแตงอยางสวยงาม มีความสุนทรียดวย

ตนไม ดอกไม รูปภาพตาง ๆ     มีการจัดทํา 5 ส ในสถานที่ทํางานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8  ตลอดจนทํา

การปรับปรุงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8  และ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อสราง

บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข     คณะบริหารธุรกิจไดพยายาม

สรางองคกรเปน  NIDA  MBA   ที่มีชีวิตชีวา    นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  

The living Business School   ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปน

สากล  และทําการเผยแพรออกไปสูสาธารณะในวงกวาง   (สมศ.11-2.1)

 ประเด็น 3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คณะบริหารธุรกิจได นําไมดอก ไมประดับ  ภาพวาด  ตาง ๆ มาจัดในบริเวณที่ทําการคณะ  เพื่อ

ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีการจัดวาง

เฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ โซฟา โตะทํางาน แบงหองทํางานเปนสัดสวน  ไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม   สราง

บรรยากาศบริเวณ ชั้น 9-10 เปน  NIDA  MBA  ที่มีชีวิตชีวา  นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข  -  The 

lively MBA  &  The living Business School     (สมศ.11-3.1)
นอกจากนี้ บริเวณรอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรยังมีพื้นที่ภูมิทัศนที่สวยงามตาม

ธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั่วสถาบัน เชน สวนน้ําตกนอมเกลา  สวนน้ําตกสายมาน  สวนน้ําพัฒนธารา 

สวนหยอมบริเวณอาคารสยามบรมราชกุมารี  สวนหยอมอาคารบุญชนะ สวนหยอมอาคารมาลัย หุวะนันทน 

สวนหยอมอาคารนันทนาการ สวนหยอมอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา สวนหยอมดาดฟานวมินทร สวนหยอม

อาคารสํานักงานอธิการบดี  สวนหยอมอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สวนหยอมบริเวณอาคารลานจอดรถ  สวน

บริเวณริมรั้วสถาบันทั้งหมด  สวนบริเวณดานขางสนามเปตอง และสวนรอบสนามฟุตบอล  สวนภายในสถาบันจะ

ประกอบไปดวยไมยืนตนขนาดใหญใหความรมรื่น มีดอกสีสันสวยงาม บางชนิดยังสงกลิ่นหอม  และไมขนาดเล็กที่

มีสีสันของใบและดอกที่สดใสงดงาม และบริเวณสวนน้ําตกนอมเกลาและสวนน้ําพัฒนธารามีการเลี้ยงปลา ทําให

สวนดูมีชีวิตชีวา  เปนธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งภูมิทัศนภายในสถาบันทั้งหมดไดมีการบํารุงดูแลรักษาโดยการตัดแตง  

การตัดหญา  การใสปุยพรวนดิน  ซึ่งปุยที่ใสนั่นเปนปุยอินทรียชีวภาพ  ปุยคอก  และปุยหมักที่เจาหนาที่กลุมงาน    

ภูมิสถาปตยไดผลิตขึ้นแลวนํามาใชภายในสวนของสถาบัน ซึ่งจะทําใหไมเปนพิษกับสิ่งแวดลอม การฉีดพนยา  

และการใชน้ําเสียที่ผานการบําบัดมารดน้ําตนไม ซึ่งเปนการใชน้ําที่เกิดความคุมคาเปนอยางมาก ซึ่งการจัดสวน

ดังกลาวเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสวยงาม มาประดับตกแตงใหเกิดความสวยงามเพิ่มขึ้น                 ชวย

กระตุนใหผูพบเห็นเกิดความสนใจอยากรู อยากศึกษา ทําใหพื้นที่มีขอบเขตเปนสัดสวนเปนที่รวมของพรรณไม

นานาชนิดและชวยอนุรักษวัสดุอุปกรณที่นําไปใชในการจัดภูมิทัศน ลดเสียงรบกวน ฝุนละอองจากภายนอก เพราะ

พรรณไมและสิ่งกอสรางประดับสวนจะเปนกําแพงขวางกั้นได ทําใหอากาศบริสุทธิ์ขึ้น เพราะตนไมและสนามหญา

จะชวยกรองอากาศเสียใหเปนอากาศดีและลดการกระจายของเชื้อโรค ทําใหสถาบันดูเดน รมรื่น สวยงาม อีกทั้งยัง

ชวยปดบังสวนที่ไมนาดู เชน บริเวณที่สกปรกรกรุงรัง ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ  ความสวยงามของสวนดังกลาวจะชวยทําใหผู

พบเห็นเกิดความสุขกายสบายใจเปนการผอนคลายความเครียดไดดวย (สมศ.11-3.2)
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 ประเด็น 4.   มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยาง

สม่ําเสมอ

คณะบริหารธุรกิจ   จัดบริเวณพื้นที่ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อใหสามารถปรับ

ใชเปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามวาระและโอกาสได เชน   บริเวณหองโถงกวาง   หนาหอง 813  

ชั้น 8  ใชสําหรับจัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต,   มีบอรดสําหรับเผยแพรกิจกรรม,   บริเวณทางเดินไป

หองเรียน ชั้น 10    สามารถติดปายเผยแพรขาวสารตาง ๆ,   บริเวณโถงกวาง ชั้น 9  ที่ใชเปนที่จัดเลี้ยงอาหารวาง

สําหรับนักศึกษา สามารถปรับใชในการจัดกิจกรรมตามวาระและโอกาสตาง ๆ ได

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม  อาทิ

พื้นที่ตักบาตร ใชสําหรับกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ โดยนิมนตพระสงฆจากวัดพิชัย จํานวน 

5 รูป เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรไดรวมกันทําบุญตักบาตร

หองละหมาด ใชสําหรับการปฏิบัติศาสนกิจของผูที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยจัดใหมีอุปกรณ

และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน

สวนน้ําพัฒนธารา ใชจัดงานประเพณีสงกรานต และประเพณีลอยกระทง โดยไดรับการปรับปรุง

และตกแตงใหเปนสวนน้ําที่สวยงาม รมรื่น เหมาะสําหรับใชในการจัดกิจกรรมไดหลากหลาย 

พื้นที่ทางวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ไดรับการดูแลและบํารุงรักษา รวมถึงการทําความสะอาดเปน

ประจําทุกวัน มีการตรวจพื้นที่และดูแลโดยบุคลากรของกองกลาง    (สมศ.11-4.1)

 ประเด็น 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

อางอิงผลการดําเนินงานระดับสถาบันฯ  ซีงสรุปไดดังนี้

ในปการศึกษา 2553 สถาบันจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา โดยมี             

กลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน เปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งสามารถแบง                

การสํารวจไดดังนี้

1) บุคลากร สถาบันไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โดยแบงการสํารวจออกเปน 2 สวน

สวนที่ 1 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภายในสถาบัน

สวนที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน   -   จัดกลุมการ

วิเคราะหออกเปนสวน ๆ ประกอบดวย หองพยาบาล  ทัศนยีภาพของสถาบัน  หองน้ํา  หองอาหาร/รานคา  สถานที่

ออกกําลังกาย  สถานที่จอดรถ  ธนาคาร/รานคาภายนอกมาใหบริการ           การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการ

สรางวัฒนธรรมที่ดีตอองคกร โดยสํารวจจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

พบวา ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) 
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รายละเอียดตามรายงานการสํารวจความพึงพอใจตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร                         

ประจําปการศึกษา 2553  (สมศ.11-5.1)

2) นักศึกษา   สถาบันไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซึ่งแบบสํารวจจะครอบคลุมการบริการที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา                   

ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ดานบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ดานบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ ดานระบบ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ/อาคารสถานที่ ภูมิทัศน โดยสํารวจ

จากนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กทม.) และระดับปริญญาเอก จํานวน 1,236 คน พบวา  ใน

ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5)  

  รายละเอียดตามรายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 (สมศ.11-5.2)

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ

ผลการดําเนินงาน 5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.11-1.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)

สมศ.11-1.2 โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา   (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)

สมศ.11-1.3 ประกาศ  ผลการประกวดคําขวัญโครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา ประจําป

งบประมาณ  2554

สมศ.11-2.1 การปรับแตงบริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร

สมศ.11-3.1 การปรับแตงบริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร

สมศ.11-3.2 แฟมรายงานผลการปรับแตงและรักษาภูมิทัศน ปการศึกษา 2553  

(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)

สมศ.11-4.1 แฟมการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม   (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)

สมศ.11-5.1 ร า ย ง า น ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร                         

ประจําปการศึกษา 2553    (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)

สมศ.11-5.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553  (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
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ตัวบงชี้ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน ระดับคณะไมตองประเมิน

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย ..... คะแนน

ผลการดําเนินงาน ..... คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.12-1 .......................................................................................................................................

สมศ.12-2 .......................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน
ใชคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง  (คะแนนเต็ม 5)

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย ..... คะแนน

ผลการดําเนินงาน ..... คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.13-1 .......................................................................................................................................

สมศ.13-2 .......................................................................................................................................

(หมายเหตุ การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้

หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่

ตัวอยาง

- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1

- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ตัวบงชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย

เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 ตําแหนงทางวิชาการ คาน้ําหนัก จํานวน คิดเปน คาน้ําหนัก จํานวน คิดเปน คา

น้ําหนัก
จํานวน คิดเปน

อาจารย 0 0 0 2 1 2 5 2 10

ผูชวย
ศาสตราจารย

1 0 0 3 0 0 6 6 36

รองศาสตราจารย 3 0 0 5 1 5 8 13 104

ศาสตราจารย 6 0 0 8 0 0 10 0 0

รวม 0 0 2 7 21 150

วิธีการคํานวณ
คาดัชนีคุณภาพอาจารย

(ผลลัพธ  6.83)
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา   แทนคา   157 (7+150)
อาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)   แทนคา  23

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ป 2551-2553  คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  =  157 (7+150)   และมี

อาจารยประจําทั้งหมด  23  คน   ดังนั้นคาดัชนีคุณภาพอาจารย  คิดเปน   6.83

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาดัชนี  6

ผลการดําเนินงาน คาดัชนี  6.83

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.14-1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ   ประจําปการศึกษา  2553   จําแนกตาม

วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

การประกันคุณภาพภายใน
=

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

ตนสังกัด

จํานวนป

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ๓ ปยอนหลังเปนคะแนนของตัว

บงชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เชนเดียวกับการประเมินภายนอก)

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา  2553   คณะบริหารธุรกิจ มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด   

คิดเปนคะแนน คาเฉลี่ย  4.86

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาเฉลี่ย  4.51

ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย  4.86

คะแนนอิงเกณฑ 4.86 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.15-1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา 2553
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
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ตัวบงชี้ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
                     สถาบัน

ตัวบงชี้ 16.1 ผลการพัฒนาสถาบันตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน

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 ในระดับคณะไมตองประเมินตัวบงชี้นี้

คณะ/สํานักมีผลการดําเนินงาน .............ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

 ประเด็น 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธ

กิจและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

 ประเด็น 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

 ประเด็น 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจอละวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาอยูในระดับตั้งแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

 ประเด็น 4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........
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 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย ..... ขอ

ผลการดําเนินงาน ..... ขอ ..... ขอ

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.1-1.1 .......................................................................................................................................

สมศ.16.1-2.1 .......................................................................................................................................

(หมายเหตุ การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้

หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่

ตัวอยาง

- สมศ.8-1.1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 8 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 โดยเปน

หลักฐานชิ้นที่ 1

- สมศ.8-1.2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 8 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 โดยเปน

หลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ตัวบงชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตใหเกิดอัตลักษณตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค

ของสถาบัน

เกณฑการพิจารณา
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตวามีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ ..... 

ผลการดําเนินงาน รอยละ ..... รอยละ ..... 

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.2-1 .......................................................................................................................................

สมศ.16.2-2 .......................................................................................................................................

(หมายเหตุ การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้

หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่

ตัวอยาง

- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1

- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ตัวบงชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

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
คณะ/สํานักมีผลการดําเนินงาน .............ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

 ประเด็น 1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

 ประเด็น 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

 ประเด็น 3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา

รอยละ 80

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

 ประเด็น 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด

ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........
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 ประเด็น 5. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย ..... ขอ

ผลการดําเนินงาน ..... ขอ ..... ขอ

คะแนนอิงเกณฑ .... คะแนน .... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.17-1.1 .......................................................................................................................................

สมศ.17-2.1 .......................................................................................................................................

(หมายเหตุ การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้

หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่

ตัวอยาง

- สมศ.8-1.1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 8 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 โดยเปน

หลักฐานชิ้นที่ 1

- สมศ.8-1.2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 8 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 โดยเปน

หลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
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ตัวบงชี้ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

ประเด็นที่1 “ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานนโยบายรัฐบาล ”

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. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

1.1  คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน  

ไดแก  

1)  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม 

สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ   โดยใชศักยภาพและความพรอมที่

มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุนการ

เรียนรูตาง ๆ  ฯลฯ (สมศ 18.1 -1.1)  
2)  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน แขงขัน  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดาน

ความสามารถในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิง

เปรียบเทียบกับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบัน ฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้ง

งานวิจัยทางวิชาการในดานตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน โครงการวิจัยดาน

บรรษัทภิบาล (Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social 

Responsibility)  (สมศ 18.1-1.1)
1.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา 

สังคมในดานนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการสรางอาชีพแกประชาชน    มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา

ตอชุมชมหรือสังคม     ไดแก

1) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation :  NEC)   

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน    

(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program :  MDICP)  

3 ) โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator  :  UBI)

1.3  การดําเนินงานบริการวิชาการ และ การดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  และไดมีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ  ดังนี้

1)  การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
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2)  มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว เชน ในรูปของแผนธุรกิจรายบุคคล

3)  มีการประเมินผลตามแผน และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

     ไมต่ํากวารอยละ 80 

4)  นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ในดานตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ 

     ตามวงจร PDCA
(สมศ.18.1-1.2  สมศ.18.1-1.3  สมศ.18.1-1.4  สมศ.18.1-1.5)

 ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ  80

การดําเนินงานบริการวิชาการ  ของศูนย ฯ   และการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ  มีการกําหนด

แผนงานและกิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ   โดยในปการศึกษา  

2553   มีจํานวนกิจกรรม / โครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ   มีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่

กําหนด  25  โครงการ  คิดเปนรอยละ  92.59  สวนการดําเนินงานทั้ง 3  โครงการ มีการดําเนินงานตามแผนงานที่

กําหนด และบรรลุเปาหมาย รอยละ 100   (สมศ.18.1-2.1)

 ประเด็น 3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน

 ประเด็น 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม

โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องชี้นํา ปองกัน หรือ

แกปญหาสังคมในดานนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการสรางอาชีพแกประชาชน  และ  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ

สรางคุณคาตอชุมชมหรือสังคม     ไดแก

1)  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) เปน

โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและสรางผูประกอบการใหมให

ประสบผลสําเร็จมากที่สุดพรอมกาวไปสูการเปนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs ไดอยางมั่นคง  ตลอดจนเพื่อ

สนับสนุนบัณฑิตใหม ผูวางงาน ผูถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ใหมี

โอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง และเพิ่มความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ (๒ ปแรก) ให

สามารถอยูรอด และรักษาสถานภาพการจางงานไวได   (อบรมฟรี/เปดรับสมัครตลอดป ไมเสียคาใชจายใดๆ และ

ใชเวลาอบรมบมเพาะ 3-4 เดือน)

2)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP)     เปนโครงการความ

รวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    ตามแผนงานเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดในและ
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ตางประเทศ เปนโครงการอบรม และใหคําปรึกษากับธุรกิจการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ

3)  โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)   เปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   โดยการนําองคความรูและผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมา

ใชในกระบวนการบมเพาะในรูปแบบของ Start-up companies ใหกับ คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวม

กิจกรรม และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนเปนแหลงจางงาน 

และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป (รับสมัครผูประกอบการตลอดป และไมเสียคาใชจายใดๆ)

 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

ผูเขารวมโครงการตางๆ ภายใตการบริหารงานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ไดรับรางวัล และเผยแพรสูสาธาณชนในวงกวาง (พรอมภาพประกอบ)  ดังนี้

1) ผูเขารวมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ป 2553 
1.  คุณฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ (บริษัท ขนมแมยิ่ง จํากัด)  รับโล NEC AWARD จากกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม   ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553

2. คุณกาญจนา สมุหวิญู (Jenathethird Co.Ltd.) รับโล NEC AWARD จากกรมสงเสริมอุตสาหกรร  

ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553

3.    คุณกบวรการ เทพวัลย (สลัดผักปลอดสารพิษ น้ําสลัดสด Mix-ins - ผูชายขายผัก)
ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว. และ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ ธนาคารกสิกรไทย รวมกับสถานีโทรทัศนดาวเทียมชองเถาแก ผนึกกําลัง คัดเลือก

ผูประกอบการที่มีความโดดเดนดานบริหารธุรกิจ จาก 148 กิจการ SMEs ทั่วประเทศ ผลปรากฏวา บริษัท คาเอรุ 

จํากัด (ผูชายขายผัก) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Platinum ดาน การรับผิดชอบตอสังคม CSR เมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2553 ที่ ศูนยการคา Central World\  และออกรายการ เชลลชวนชิม, SME ตีแตก, รายการชิมไปบน

ไป, รายการผูหญิง.com ฯลฯ
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2) ผูเขารวมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารในการ
แขงขัน (MDICP) ป 2553 

1. บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด ไดรับรางวัล “องคกรดีเดน” จากการเขารวมโครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve 

Competitiveness Programme: MDICP) โดยมีนายอิทธิพล ธาราเกษมผูชวยกรรมการผูจัดการเปน

ตัวแทน รับมอบรางวัลจากนายวิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนายอิทธิพล  ผูบริหาร
บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด กลาววา บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 

อาทิ พื้นตัน พื้นกลวง เสาเข็ม และเสาไฟฟา เปนตน โดยมีตลาดหลักอยูในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศ บริษัทฯไดเขารวมโครงการ MDICP 3 แผนงาน ผลลัพธที่ไดทําใหบริษัทสามารถลด

อัตราของเสียไดรอยละ 5 มีตนทุนการผลิตลดลงถึงรอยละ 12 และมียอดขายเพิ่มขึ้นอีกกวารอยละ 10 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดวางเปาหมายการทํางานเพื่อเปนผูนําในดานธุรกิจผลิตภัณฑวัสดุกอสรางสําเร็จรูปใน

ภาคเหนือตอนบน และมุงมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รวมถึงการรับรองระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตลอดจนการสรางสรรค คิดคน และพัฒนาผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป

ออกสูตลาดใหไดอยางสม่ําเสมอ

หนึ่งในความสําเร็จของกิจการที่เขารวมโครงการ MDICP (ภายใตการบริหารงานของ                   
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)     ในงานมอบเกียรติบัตรและกิจกรรมเผยแพรผลงานโครงการฯ จัดขึ้น ณ

โรงแรมมิราเคิลฯ กรุงเทพฯ เมื่อ 26 มีนาคม 2553 
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   2. นายสมนึก โอวุฒิธรรม ผูบริหารบริษัท ลี้กิจเจริญแสง จํากัด กลาววา ผลลัพธที่ไดจากการเพิ่ม

สมรรถนะการจัดการเชิงกลยุทธ และการตลาดในและตางประเทศของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูผลิตหลอดไฟไทย และเริ่ม

เปนที่รูจักในทองตลาดภายใตเครื่องหมายการคา LKS บริษัทฯ ไดเขารวม MDIDP 5 แผนงาน ทําใหสามารถ

พัฒนาเครื่องจักรและระบบซอมบํารุง จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากเดิม 60 % เพิ่มขึ้นเปน 95 % และ

เพิ่มยอดขายไดถึง 31.7 % มีการพัฒนาระบบคลังสินคาแบบ Rest in time มีการจัดวางระบบบัญชี ระบบ

งบประมาณ และระบบบัญชีตนทุน ตลอดจนวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ (TRM) สําหรับวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเขารวมโครงการยังทําใหเกิดเครือขายพันธมิตรทาง

ธุรกิจ สมาชิกพรอมที่จะกาวเดินและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนําพาธุรกิจใหมีความมั่นคงและแข็งแกรงยิ่งขึ้น

ตอไป

อีกหนึ่งในความสําเร็จของกิจการที่เขารวมโครงการ MDICP (ภายใตการบริหารงานของ                
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)

                                        วันที่ 27 กันยายน 2553 ที่หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ ทานชัย

วุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเกียรติมาเปนประธาน ในพิธีแสดงความยินดี ความสําเร็จใน

งาน “12 ป MDICP กับการพัฒนา SMEs ไทย สูทศวรรษหนาอยางยั่งยืน” โดย นายสันเรก อุลปาทร ประธานบริษัท MDICP 

Holding เปนตัวแทนสมาชิก MDICP ทุกรุน กลาวขอบคุณทานชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทานอาทิตย วุฒิคะโร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ทานมนู เลียวไพโรจน ประธานมูลนิธิเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม

ผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจน อาจารยที่ปรึกษา และผูบริหารโครงการ MDICP ทุกรุน

                 ภายในงานไดรับเกียรติจากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในงาน

“12 ป MDICP กับการพัฒนา SMEs ไทย สูทศวรรษหนาอยางยั่งยืน” พรอมมอบรางวัล MDICP Award ประจําป 2553 

และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสงเสริม SMEs ไทย ใหกาวสูการทําธุรกิจใน

ทศวรรษใหมอยางยั่งยืน” โดยมีสมาชิก MDICP ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เขารวมงานกวา 400 คน  
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                                       สรุปรางวัล  MDICP AWARD  ป 2553
                         

MDICP Award ประเภท “การเพิ่มผลผลิต”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท ยู เอ็ม ซี ไดคาสติ้ง จํากัด

2. บริษัท ฟวเจอรซายน จํากัด

3. บริษัท ไทยเอเซียไรซ โปรดักส จํากัด

4. บริษัท กาฬสินธุ คอนกรีต จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท โกรเวล แอบเบรซิฟ (ไทยแลนด) จํากัด

2. บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด

3. บริษัท เจ อาร เอ็ม เจริญมิตรกรุป จํากัด

MDICP Award ประเภท “การบริหารงานคุณภาพ”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท คิว.ที.ซี เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท คราวน เซรามิคส จํากัด

3. บริษัท ไบโอแลป จํากัด

4. บริษัท เซ็นเตอร คอนเทนเนอร จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. โรงงาน บุญญะศานต จํากัด

2. บริษัท จี ไอ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

3. บริษัท อินเตอร อโกรเทค (ประเทศไทย) จํากัด4. บริษัท ที ซี พี อินดัสท

รี้ จํากัด

5. บริษัท วิริยะ เครป จํากัด

MDICP Award ประเภท “การจัดการพลังงาน”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท สงวนวงษ อุตสาหกรรม จํากัด

2. บริษัท คอทโก พลาสติกส จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท อัลตา เวิรค จํากัด

MDICP Award ประเภท “การจัดการโลจิสติกส”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท มีโชค ขนสง จํากัด

MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคแบรนด”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด

2. บริษัท แฟมิลี่ จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท สยามพูลทรัพย อินเตอรเคมิคัล จํากัด

2. บริษัท เอส เค อินเตอรฟูดส จํากัด

MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคนวัตกรรม”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

2. บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด

2. บริษัท เดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

3. บริษัท ซีซี ออโตพารท จํากัด

4. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด

5. บริษัท ซัม ซิสเท็ม จํากัด

MDICP Award ประเภท “องคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท อัจฉรา ซิลเวอร จํากัด

2. บริษัท ศรจินดา สหกิจ จํากัด

3. บริษัท อินเตอรโปรไฟล จํากัด

MDICP Award ประเภท “ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคกร (QWL)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท เอเชียพริซิซั่น จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท เอส เอ็ม ซี คอรปอเรชั่น จํากัด
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ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย       5  ขอ

ผลการดําเนินงาน        5  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.18.1-1.1 เอกสารเผยแพร  / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ   และศูนยเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน

สมศ.18.1-1.2 ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม

สมศ.18.1-1.3 ใบสมัครของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

สมศ.18.1-1.4 ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ และคําเสนอแนะ

สมศ.18.1-1.5 คูมือการใหบริการของโครงการ/กิจกรรม

สมศ.18.2-2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ   ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ

ศูนยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  คณะบริหารธุรกิจ   ปการศึกษา 2553  
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ตัวบงชี้ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

ประเด็นที่ 2 “ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานเศรษฐกิจ ”

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. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

1.1  คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน  

ไดแก  

1)  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม 

สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ   โดยใชศักยภาพและความพรอมที่

มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุนการ

เรียนรูตาง ๆ  ฯลฯ (สมศ 18.2 -1.1)  
2)  ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน แขงขัน  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดาน

ความสามารถในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิง

เปรียบเทียบกับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบัน ฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้ง

งานวิจัยทางวิชาการในดานตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน  เชน โครงการวิจัยดาน

บรรษัทภิบาล (Good governance)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social 

Responsibility)  (สมศ 18.2-1.1)
1.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา

สังคมในดานเศรษฐกิจ  และ  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชมหรือสังคม     ไดแก

1) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation :  NEC)   

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน    

(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program :  MDICP)  

3 ) โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator  :  UBI)

1.3  การดําเนินงานบริการวิชาการ และ การดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  และไดมีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ  ดังนี้

1)  การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม

2)  มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว เชน ในรูปของแผนธุรกิจรายบุคคล
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3)  มีการประเมินผลตามแผน และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

     ไมต่ํากวารอยละ 80 

4)  นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ในดานตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ 

     ตามวงจร PDCA
(สมศ.18.2-1.2  สมศ.18.2-1.3  สมศ.18.2-1.4  สมศ.18.2-1.5)

 ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ  80

การดําเนินงานบริการวิชาการ  ของศูนย ฯ   และการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ  มีการกําหนด

แผนงานและกิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ   โดยในปการศึกษา  

2553   มีจํานวนกิจกรรม / โครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ   มีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่

กําหนด  25  โครงการ  คิดเปนรอยละ  92.59  สวนการดําเนินงานทั้ง 3  โครงการ มีการดําเนินงานตามแผนงานที่

กําหนด และบรรลุเปาหมาย รอยละ 100   (สมศ.18.2-2.1)

 ประเด็น 3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน

 ประเด็น 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม

โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องชี้นํา ปองกัน หรือ

แกปญหาสังคมในดานเศรษฐกิจ  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชมหรือสังคม     ไดแก

1)  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) เปน

โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและสรางผูประกอบการใหมให

ประสบผลสําเร็จมากที่สุดพรอมกาวไปสูการเปนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs ไดอยางมั่นคง  ตลอดจนเพื่อ

สนับสนุนบัณฑิตใหม ผูวางงาน ผูถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ใหมี

โอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง และเพิ่มความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ (๒ ปแรก) ให

สามารถอยูรอด และรักษาสถานภาพการจางงานไวได   (อบรมฟรี/เปดรับสมัครตลอดป ไมเสียคาใชจายใดๆ และ

ใชเวลาอบรมบมเพาะ 3-4 เดือน   

 ผลการดําเนินงานโครงการกอใหเกิดผลกระทบทีเปนประโยชน  สรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน / 

องคกรใหมีความเขมแข็ง  โดยชวยทําใหกิจการและสังคม เกิดผลดังนี้

              -เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล (สงคืนแกประเทศในรูปของภาษีเงินไดตอปทุกป)

                 -เกิดการลงทุนตั้งแต 1.0 ลานบาท ขึ้นไป (เปนการขยายงาน และวงจรเศรษฐกิจใหใหญและแข็งแกรงขึ้น)

-เกิดการจางงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เปนการชวยเหลือชุมชนใหมีงานทํา และขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น)
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  -เกิดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม ไมนอยกวารอยละ 85     (สมศ.9-3.1)

2)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP)     เปนโครงการความ

รวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    ตามแผนงานเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดในและ

ตางประเทศ เปนโครงการอบรม และใหคําปรึกษากับธุรกิจการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ

ผลที่ไดรับจากโครงการทําใหผูเขารวมโครงการสามารถเพิ่มยอดขายไดทันทีกวา 2,000 ลาน

บาท นับเปนการสรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตซอนวิกฤต   (สมศ.9-3.2)

3)  โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)   เปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   โดยการนําองคความรูและผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมา

ใชในกระบวนการบมเพาะในรูปแบบของ Start-up companies ใหกับ คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวม

กิจกรรม และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนเปนแหลงจางงาน 

และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป (รับสมัครผูประกอบการตลอดป และไมเสียคาใชจายใดๆ)

 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

ผูเขารวมโครงการตางๆ ภายใตการบริหารงานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ไดรับรางวัล และเผยแพรสูสาธาณชนในวงกวาง (พรอมภาพประกอบ)  ดังนี้

1) ผูเขารวมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ป 2553 
1.  คุณฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ (บริษัท ขนมแมยิ่ง จํากัด)  รับโล NEC AWARD จากกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม   ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553

2. คุณกาญจนา สมุหวิญู (Jenathethird Co.Ltd.) รับโล NEC AWARD จากกรมสงเสริมอุต

สาหกรร  ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553

3.    คุณกบวรการ เทพวัลย (สลัดผักปลอดสารพิษ น้ําสลัดสด Mix-ins - ผูชายขายผัก)

ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว. และ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ ธนาคารกสิกรไทย รวมกับสถานีโทรทัศนดาวเทียมชองเถาแก ผนึกกําลัง คัดเลือก

ผูประกอบการที่มีความโดดเดนดานบริหารธุรกิจ จาก 148 กิจการ SMEs ทั่วประเทศ ผลปรากฏวา บริษัท คาเอรุ 

จํากัด (ผูชายขายผัก) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Platinum ดาน การรับผิดชอบตอสังคม CSR เมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2553 ที่ ศูนยการคา Central World\  และออกรายการ เชลลชวนชิม, SME ตีแตก, รายการชิมไปบน

ไป, รายการผูหญิง.com ฯลฯ
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2) ผูเขารวมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารในการ

แขงขัน (MDICP) ป 2553 
1. บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด ไดรับรางวัล “องคกรดีเดน” จากการเขารวมโครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (Manufacturing Development to 

Improve Competitiveness Programme: MDICP)

2. นายสมนึก โอวุฒิธรรม ผูบริหารบริษัท ลี้กิจเจริญแสง

สรุปรางวัล MDICP AWARD ป 2553
MDICP Award ประเภท “การเพิ่มผลผลิต”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท ยู เอ็ม ซี ไดคาสติ้ง จํากัด

2. บริษัท ฟวเจอรซายน จํากัด

3. บริษัท ไทยเอเซียไรซ โปรดักส จํากัด

4. บริษัท กาฬสินธุ คอนกรีต จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท โกรเวล แอบเบรซิฟ (ไทยแลนด) จํากัด

2. บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด

3. บริษัท เจ อาร เอ็ม เจริญมิตรกรุป จํากัด

MDICP Award ประเภท “การบริหารงานคุณภาพ”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท คิว.ที.ซี เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท คราวน เซรามิคส จํากัด

3. บริษัท ไบโอแลป จํากัด

4. บริษัท เซ็นเตอร คอนเทนเนอร จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. โรงงาน บุญญะศานต จํากัด

2. บริษัท จี ไอ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

3. บริษัท อินเตอร อโกรเทค (ประเทศไทย) จํากัด4. บริษัท 

ที ซี พี อินดัสทรี้ จํากัด

5. บริษัท วิริยะ เครป จํากัด

MDICP Award ประเภท “การจัดการพลังงาน”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท สงวนวงษ อุตสาหกรรม จํากัด

2. บริษัท คอทโก พลาสติกส จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท อัลตา เวิรค จํากัด

MDICP Award ประเภท “การจัดการโลจิสติกส”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท มีโชค ขนสง จํากัด

MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคแบรนด”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด

2. บริษัท แฟมิลี่ จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท สยามพูลทรัพย อินเตอรเคมิคัล จํากัด

2. บริษัท เอส เค อินเตอรฟูดส จํากัด

MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคนวัตกรรม”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

2. บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด

2. บริษัท เดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

3. บริษัท ซีซี ออโตพารท จํากัด

4. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด
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5. บริษัท ซัม ซิสเท็ม จํากัด

MDICP Award ประเภท “องคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท อัจฉรา ซิลเวอร จํากัด

2. บริษัท ศรจินดา สหกิจ จํากัด

3. บริษัท อินเตอรโปรไฟล จํากัด

MDICP Award ประเภท “ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคกร (QWL)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท เอเชียพริซิซั่น จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท เอส เอ็ม ซี คอรปอเรชั่น จํากัด

ผลประเมิน

รายการ
ป 2553

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5   ขอ

ผลการดําเนินงาน 5   ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5  คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.18.2-1.1 เอกสารเผยแพร  / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ   และศูนยเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน

สมศ.18.2-1.2 ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม

สมศ.18.2-1.3 ใบสมัครของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

สมศ.18.2-1.4 ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ และคําเสนอแนะ

สมศ.18.2-1.5 คูมือการใหบริการของโครงการ/กิจกรรม

สมศ.18.2-2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ   ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ

ศูนยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  คณะบริหารธุรกิจ   ปการศึกษา 2553  
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สรุปผลการประเมิน  (สมศ.)

ประเภทของตัวบงชี้ จํานวนตัวบงชี้ คาเฉลี่ยที่ได
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน  (ตัวบงชี้ที่ 1 - 15) 15 4.02
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ   (ตัวบงชี้ที่ 16-17) 2 -
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม   (ตัวบงชี้ที่ 18) 1 5.00
กลุมตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบงชี้ 1-11) 11 3.82

ภาพรวม 18 4.17
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บทที่    3
สรุปผลการประเมิน
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บทที่   4

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(โดยคณะกรรมการประเมิน)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : คณะบริหารธุรกิจ  
ประจําปการศึกษา 2553

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.1 รายนามคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   ปการศึกษา  2553

………………………………………………………………………………………………………

1)  รองศาสตราจารย  ดร.จําลอง  โพธิ์บุญ ประธาน

      อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

…………………………………………………………………………………..…………………..

2)  อาจารยสุมนรัตน   ชื่นพุฒิ อนุกรรมการ

     อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

……………………………………………………………………………………........................

3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร    นาคทับที อนุกรรมการและเลขานุการ

      อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.2 บทนํา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความ

มุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา   โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก    มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงาน

ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวน การบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report  -  SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  และเปดเผยตอสาธารณชน 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2553  

ประกอบดวย

1)  รองศาสตราจารย  ดร.จําลอง  โพธิ์บุญ ประธาน

      อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2)  อาจารยสุมนรัตน   ชื่นพุฒิ อนุกรรมการ

     อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร    นาคทับที อนุกรรมการและเลขานุการ

      อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะอนุกรรมการ ฯ   ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 

2553   เมื่อวันที่   28  มิถุนายน  พ.ศ. 2554   ที่   คณะบริหารธุรกิจ  ชั้น  8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในปการศึกษา  2553  วามีการดําเนินการไดอยางมีคุณภาพตรง

กับวัตถุประสงคและพันธกิจหลักของคณะ   สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถาบัน ฯ และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา   รวมถึงเพื่อใหไดขอมูลซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของคณะ 

ฯ  พรอมทั้ง เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

หมายเหตุ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ  ไดพิจารณาตรวจเฉพาะตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 21 ตัวบงชี้ (ประเมินระดับคณะ) ของ สกอ. ในสวนตัวบงชี้ของ สมศ. คะแนนที่ไดเปนไป

ตามที่คณะเสนอ
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4.3 วิธีประเมิน

4.3.1  การวางแผนและการประเมิน
1) การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม

1.1  ประสานงานกับคณะ ฯ  เพื่อกําหนดวัน เวลา ตรวจประเมิน  คือ วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2554     

เวลา 9.00 – 16.30  น. 

1.2  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดทําการศึกษาขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 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  แฟมปฏิบัติงาน  ฯลฯ

2) การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม   วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2554
ภาคเชา   ระหวางเวลา 9.00 – 12.00  น

1.1 พบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ และผูปฏิบัติงาน  คณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดพบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจและผูปฏิบัติงาน   

ประกอบดวย คณบดี  รองคณบดี  อาจารย  และเจาหนาที่สายสนับสนุน   ทําการสนทนาซักถามขอมูลตาง ๆ   

ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นและแนะนําแนวทางการแกไข   

1.2  Presentation by Power Point  นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2553  

1.3  สัมภาษณนักศึกษาปจจุบันที่มาเรียนในวันนั้น  จํานวน   2  คน  คือ

1.  นางสาวสุธิณี   นาคสุข     รหัสประจําตัวนักศึกษา  5220211026

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  โครงการ  R-MBA

2.  นายพัชร   บูรณะคุณากรณ รหัสประจําตัวนักศึกษา   5220211032

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  โครงการ  R-MBA

สรุปขอมูลสัมภาษณนักศึกษา
1. ความเห็นของนักศึกษาที่มีตอคณะบริหารธุรกิจ  :  นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการ

สอนของคณะบริหารธุรกิจ มีการนํา case มาใชในการเรียนการสอน   วิชา IS (Independent Study) สามารถ

นําไปใชในการทํางานได   มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เพรียบพรอม

2. ขอเสนอแนะจากนักศึกษา    :  ควรมีบริษัทจําลองฝกนักศึกษาทํางาน (ราน NIDA Shop ที่มี

อยูเล็กเกินไป),  ควรมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น,  อยากใหมี case study ใหมากกวานี้

1.4  ซักถามการทํางานและรับฟงคําชี้แจงจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรง   
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ภาคบาย    ระหวางเวลา   13.00-16.30  น.

1.5  ตรวจสอบเอกสาร  และทําการวิเคราะห  สรุปขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง     เอกสาร

ประกอบการประเมิน  9  องคประกอบ  และหลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน  เอกสารประกอบการสอน   ตํารา  

แฟมปฏิบัติงาน  ฯลฯ   ของคณะบริหารธุรกิจ  

3) การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553   

เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

4.3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
1)   ขอมูลจากเอกสาร  โดยไดทําการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลจากเอกสารที่

เกี่ยวของ ไดแก  

1.1  รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)    

1.2  ขอมูลพื้นฐาน  (Common Data  Set)

1.3  คูมือการประกันคุณภาพ

  1.4  เอกสารประกอบการประเมิน  9  องคประกอบ  

1.5  เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ   เชน  เอกสารประกอบการสอน   ตํารา  แฟมปฏิบัติงาน  ฯลฯ

2)   ขอมูลที่เปนจริง         คณะอนุกรรมการ ฯ ไดทําการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของ

ขอมูล   เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของคณะ ฯ  พรอมทั้ง

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดดําเนินการ ดังนี้

1)  การพบ  สนทนา  รับฟงปญหา  ซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมทั้งเสนอแนะแนว

ทางการแกไขกับผูบริหาร  อาจารย  และผูปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ  

2) รับฟง Presentation by Power Point  นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2553   

3)  การสัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน

4)  ทําการสังเกตและไปตรวจเยี่ยมสถานที่จริง   อาทิ  สํานักงานคณะบริหารธุรกิจซึ่ง

ประกอบดวย  หองทํางานผูบริหาร  คณาจารย   เจาหนาที่   หองประชุม    หองเรียน  ชั้น 8, 9,  10  อาคารบุญ

ชนะ  อัตถากร
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4.4 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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4.5    จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
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องคประกอบที่ 1      ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- -
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องคประกอบที่ 2       การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

-  มีการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกการทํางานเปนกลุม  

และมีการนํา case ตาง ๆ   มาใชประกอบการสอน

 -  ควรมีการนํา case study  ของไทย มา

ประกอบการสอนใหมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-  ควรมีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ / โรงงาน มากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ประสบการณตรง

-
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องคประกอบที่ 3       กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-  ยังไมพบการนําระบบ  PDCA  มาใชในกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาอยางชัดเจน

- คณะ ฯ ควรนําระบบ  PDCA  มาใชในกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา  โดยใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรม

ตามระบบดังกลาวอยางชัดเจน และเปนลายลักษณ

อักษร
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องคประกอบที่ 4       การวิจัย
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

-  คณะ ฯ มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรคและสามารถนํามาจัดการ

ความรู ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการ

ดําเนินงานที่เดนชัด

-  มีระบบและทุนสนับสนุนการตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติที่ชวยจูงใจใหอาจารยตีพิมพ

ผลงานเปนจํานวนมาก

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- -
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องคประกอบที่ 5      การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-  ยังไมพบการนําการบริการวิชาการแกสังคมไป

ใชบูรณาการกับงานวิจัยไดอยางชัดเจน

-  คณะ ฯ ควรนําการบริการทางวิชาการแกสังคม

ไปบูรณาการกับงานวิจัยใหชัดเจนเหมือนกับ

การบูรณาการกับการเรียนการสอน



  NIDA Business School : SAR 2553  หนา 216

องคประกอบที่ 6      การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

-  คณะฯ นํากิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษาไดดีอยางเปนรูปธรรม  อีกทั้งยังมี

การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ

ดังกลาว และนําผลการประเมินไปปรับปรุงไดอยาง

มีระบบ

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- -
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องคประกอบที่ 7        การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-  คณะฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรู แตยังไมพบการ

นําความรูที่ไดดังกลาวไปใชในการปฏิบัติงานประจําวัน

อยางเปนรูปธรรม  และกลุมเปาหมายที่มีหนาที่ผลิต

บัณฑิตและผลิตงานวิจัย ยังไมสามารถนําความรูที่ไดไป

ใชตามประเด็นที่กําหนด

-  คณะ ฯ ควรมีระบบและกลไกติดตามความรูที่ไดจาก

การจัดโครงการ / กิจกรรมการจัดการความรู หรือการ

ทําคูมือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารการนําความรูไปใช

อยางเปนลายลักษณอักษร
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องคประกอบที่ 8       การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- -
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องคประกอบที่ 9      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

-  มีแผนปฏิบัติงาน  เปาหมาย  การมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ  และสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร

อยางทั่วถึง

-  คณะ ฯ นําการจัดการความรูมาใชขับเคลื่อนระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  โดยมีการกําหนดเปนโครงการ 

/ กิจกรรม และกลุมเปาหมาย

-  เสนอแนะใหนําตัวบงชี้ที่แตละคนรับผิดชอบไปเปน

สวนหนึ่งของการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน

เงินเดือนบุคลากร เพื่อใหเกิดความรูสึกวางานประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของงานประจํา

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-  ยังไมพบการนําแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานประกัน

คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนได

-  ควรเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานประกัน

คุณภาพการศึกษาและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ

นําไปใชประโยชนในการทํางานได
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ภาคผนวก
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ก. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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ภาคผนวก  ก , ข     แยก  file  ตางหาก

ภาคผนวก  ก   รายงานผลการประเมิน

ภาคผนวก  ข   COMMON DATA SET


