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บทสรุปผูบริหาร การประเมินตนเอง

2

บทที่ 1 ขอมูลคณะ
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
1.2 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ยุทธศาสตร
1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ
1.5 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
1.6 จํานวนนักศึกษา
1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
1.8 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ
1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปการศึกษา 2555
2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา
1
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย/สํานัก และ
ผูบริหารทุกระดับของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 97.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะ
ผูนํา มีความรูคูคุณธรรม
2.3 ผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอาสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
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ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก
ตัวบงชี้ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ
ตัวบงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายนอกสถาบัน
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
3.1 ตาราง ส1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
3.2 ตาราง ส2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
3.2.1 ตาราง ส2 ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ
(ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2
17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
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3.2.2 ตาราง ส2* ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ
(เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
3.3 ตาราง ส3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
3.3.1 ตาราง ส3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
(ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2
17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
3.3.2 ตาราง ส3* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
(เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
3.4 ตาราง ส4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
3.4.1 ตาราง ส4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
(ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2
17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
3.4.2 ตาราง ส4* ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
(เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
3.5 ตาราง ส5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.5.1 ตาราง ส5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
(ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2
17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
3.5.2 ตาราง ส5* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
(เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
3.6 การวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ และ
แนวปฏิบัติที่ดีรายองคประกอบ
บทที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดยกรรมการประเมิน)
4.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.2 บทนํา
4.3 วิธีการประเมิน
4.4 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.4.1 ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของคณะกรรมการตามองคประกอบ
คุณภาพ
4.4.2 ตาราง ป2 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามองคประกอบคุณภาพ
4.4.2.1 ตาราง ป2 ผลการประเมินของคณะกรรมการตาม
9 องคประกอบคุณภาพ (ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ.
โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
4.4.2.2 ตาราง ป2* ผลการประเมินของคณะกรรมการตาม
9 องคประกอบคุณภาพ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
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4.4.3 ตาราง ป3 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
4.4.3.1 ตาราง ป3 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนํา
ตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
4.4.3.2 ตาราง ป3* ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
4.4.4 ตาราง ป4 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมุมมองดานการ
บริหารจัดการ
4.4.4.1 ตาราง ป4 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมุมมองดาน
การบริหารจัดการ (ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนํา
ตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
4.4.4.2 ตาราง ป4* ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมุมมองดาน
การบริหารจัดการ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
4.4.5 ตาราง ป5 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
4.4.5.1 ตาราง ป5* ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนํา
ตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
4.4.5.2 ตาราง ป5 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
4.5 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงจาก
การประเมินของกรรมการ
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คํานํา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดจัดทํา “รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2555” เพื่อเปนการสรุปผลการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ในปการศึกษา 2555
(ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) และเพื่อใชเปนเครื่องมือพัฒนากลไก
การประกันคุณภาพของคณะฯ ตลอดจนการพั ฒนา/ปรั บปรุงโครงการ/กิจกรรม และการดําเนินงานของคณะฯ
สําหรับปตอไป ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้จะไดนําเสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
การเขียนรายงานประจํ าปที่เป นรายงานการประเมิ นคุณ ภาพภายในของสถาบัน ฯ ในภาพรวมและนํา สง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
คณะบริหารธุรกิจขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กองแผนงาน ตลอดจนคณาจารย
และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการใหขอมูล และอํานวยการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ซึ่งทําใหการจัดทําเปนไปดวยความเรียบรอย

ผูชวยศาสตราจารย
(ดร.วิพุธ อองสกุล)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
6 กันยายน 2556
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายภายใน
เพื่อประเมิ นผลการจัดการศึกษา และยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ตามความมุง หมาย หลักการ
และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ
“รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
เปนการสรุปผลการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ในปการศึกษา 2555 ที่ผานมา ซึ่งเปนการสะทอน
ใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะฯ และผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการดําเนินงานในภาพรวม
ซึ่งพบวา ในภาพรวมคณะบริหารธุรกิจมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.81 จาก
คะแนนเต็ม 5
จากผลการประเมิ น ดั ง กล า ว แสดงให เ ห็ น ถึ ง ศัก ยภาพและความมุ ง มั่ น ของผู บ ริ ห าร
คณาจารย และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ในการดําเนิน งานตามพั นธกิจอันจะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกร สรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. 2558 และกาวสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
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บทที่ 1
ขอมูลคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา

1.1.1 ชื่อหนวยงาน

คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

1.1.2 ที่ตั้ง

ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240

1.1.3 ประวัติความเปนมา
สถาบั นบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกอตั้งขึ้นตามพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไดรับการสถาปนาในป พ.ศ. 2509
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกที่เปดสอน
วิชาบริหารธุรกิจ เฉพาะในระดั บ ปริญ ญาโท โดยแนวคิ ด การจั ด ตั้ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การบริหารธุ รกิจ หรื อ
คณะบริหารธุรกิจในปจจุบันมีมาพรอมๆ กับแนวคิดการกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กลาวคือในป
พ.ศ. 2505 นายอํานวย วีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีบันทึกถึงเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ
เพื่ อเสนอโครงการจัด ตั้ง บัณ ฑิต วิท ยาลัย การบริหารธุร กิจ เป นการเป ดสอนเฉพาะในระดั บปริญ ญาโท และ
มีความแตกตางจากการเรียนการสอนบริหารธุรกิจในขณะนั้น เนื่องจากเปนโครงการที่มุงเนนการสอนใหบุคคล
เปน Business Executive ที่ควรจะมีความรูชั้นสูงในการธุรกิจทุกดานอีกทั้งนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาเต็มเวลา
ทั้งนี้โครงการดัง กลาวมีเปา หมายใหสถาบันนี้มีมาตรฐานการศึกษาสูงในระดับทัดเทียมกับบัณฑิตวิทยาลั ย
การบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา โครงการมีวัตถุประสงคที่จะผลิตหรือเตรียมบุคคลสําหรับรับงาน
เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีหลักการที่สําคัญๆ ดังนี้
1) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความรูทางดานวิชาการชั้นสูงอยางกวางขวาง เพียงพอที่จะเขาใจและ
บริหารงานธุรกิจไดทุกดาน
2) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความริเริ่ม ความคิดสราง และความสามารถในการวิเคราะหปญหา
ตางๆ ในดานธุรกิจ
3) ฝกใหนักศึกษาไดรับความชํานาญในการวิจัยปญหาธุรกิจ และเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
งานธุรกิจทุกดาน และความสัมพันธระหวางธุรกิจกับรัฐบาลและสังคม
สํา หรั บหลักการดําเนิน งาน มีหลักการที่สํ าคัญ ที่สุ ดคือ ตอ งการผลิต คุณ ภาพไม ใชป ริม าณ
ฉะนั้นการคัดเลือกนักศึกษาและการสอนจึงจําเปนตองรักษาหลักการนี้ไว เชน นักศึกษาจะตองผานการคัดเลือก
ความรูทางดานวิชาการและความรูทางดานภาษาอังกฤษมาแลวเปนอยางดี การสอนควรใชกรณีศึกษา (Case
Study) เปนสวนใหญ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชความคิดและมีความสามารถในการวิเคราะห นักศึกษา
จะตองใชเวลาศึกษาคนควาจากหนังสือนอกหองเรียนเปนสวนใหญอยางนอยในอัตรา 2 : 1 ของเวลาที่จะศึกษา
ในหองเรียน
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จากแนวคิ ด โครงการจั ด ตั้ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การบริ ห ารธุ ร กิ จ ในป พ.ศ. 2505 ในที่ สุ ด
คณะบริหารธุรกิจไดเปดรับนักศึกษารุนแรกพรอมกับการเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในป พ.ศ. 2509
โดยเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2509 มีนักศึกษาผานการสอบ
คัดเลือก 26 คน จากผูสมัคร 86 คน และมีนักศึกษาจากหนวยงานราชการที่สงมาเรียนอีก 13 คน รวมนักศึกษา
รุน แรกของคณะบริห ารธุร กิจ จํ านวน 39 คน จนถึงปจ จุบ ัน เวลาลว งมาเกือบ 47 ป คณะบริหารธุรกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติในบทบาทดานการบริหารธุรกิจในสาขา
ตางๆ เปนจํานวนมาก ชวงเวลา 4 ทศวรรษ ศาสตรดานการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกาวไปขางหนา
อยางรวดเร็ว คณะบริหารธุรกิจ มีการปรับตัวในหลายๆ ดานเพื่อกาวใหทันการเปลี่ย นแปลงดั งกลาวโดยไม
ละเลยเปาหมายสําคัญที่จะมุงเปนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลและมุงเนนการผลิตคุณภาพ
มิใชปริมาณ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการรับรองจาก AACSB International (The Association of Advance
Collegiate Schools of Business) ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจ
และการบัญ ชีทั่ว โลก เพื่อใหมีคุณ ภาพเปน สากล โดยการรับ รองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา
มีความสําคัญมาก มีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้
ปจ จุบัน คณะบริหารธุร กิจตั้ งอยู ที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัต ถากร สถาบันบัณ ฑิตพั ฒนบริหารศาสตร มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย
หองเรียน และหองใชสอยตางๆ

1.2 วิสัยทัศน / พันธกิจ / ยุทธศาสตร
1.2.1 วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนําในเอเชีย โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสราง
ผูนําธุรกิจ
1.2.2 พันธกิจ
เราศึกษาคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง และเผยแพรองคความรูเพื่อเตรียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เปนผูนําองคการในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล
1.2.3 ยุทธศาสตร 6 ดาน ของคณะบริหารธุรกิจ
Six Strategic Directions and Objectives for Achievement :
1) Educational Programs & Curricula
2) Student Admission
3) Teaching
4) Intellectual Contributions
5) Faculty Recruitment & Development
6) External Relations and Network
1.2.4 สีประจําคณะบริหารธุรกิจ
สีประจําคณะบริหารธุรกิจ คือ สีแดงเลือดนก

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 1

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจมีโครงสรางการบริหารงานตามแผนภูมิการแบงงาน ดังนี้
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1.4 รายชื่อผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ชุดปจจุบัน
รายชื่อผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555
(ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2553 - 3 เมษายน 2556)

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร นาคทับที

รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

Ph.D. in Accounting, University of Arkansas, USA

Ph.D. in Educational Leadership and Policy Analysis,

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

University of Missouri-Columbia, USA
รองคณบดีฝายวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.นฤมล สอาดโฉม
Ph.D. in Risk Management, University of Pennsylvania, USA
รองคณบดีฝายบริหาร
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รายชื่อผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555
(ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2556 ถึงปจจุบัน)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ อองสกุล
Ph.D. (Industrial Engineering/Operations Research) Taxas Tech University, U.S.A.

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน เจริญ

Ph.D. in Educational Leadership and Policy Analysis,

Ph.D. Management of Information Systems and
Technology (MIS), Claremont Graduate University, U.S.A.

University of Missouri-Columbia, USA
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.ธัชวรรณ กนิษฐพงศ
Ph.D.(Economics), University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.A.

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร
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1.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยในปการศึกษา 2555
มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

โครงการ
ระดับปริญญาโท

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

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business
Administration (International Program)
ภาคพิเศษ : Inter-MBA
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
(Master of Science in Financial Investment
and Risk Management Program :
M.Sc. in FIRM)

หลักสูตร

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

--

โครงการ
ระดับปริญญาเอก

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

--

วิชาเอก
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2

การตลาด
การเงิน
ธุรกิจระหวางประเทศ
การบริหารการปฏิบัติการ
Marketing
Finance

1.5.1 การตลาด
1.5.2 การเงิน
1.5.3 การบริหารการปฏิบัติการ
--

--

วิชาเอก
--
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1.6 จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนนักศึกษารับเขา นักศึกษาคงอยู และผูสําเร็จการศึกษา
จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business
Administration Program : MBA)
1.1 โครงการ MBA ภาคปกติ
(Regular MBA Program : R-MBA)
1.2 โครงการ MBA English Program : Eng-MBA
ภาคปกติ
1.3 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ
(Young Executive MBA Program : Y-MBA)
1.4 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ
(Executive MBA Program : EMBA)
1.5 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
(Flexible MBA Program:Flex-MBA)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Business Administration (International
Program) ภาคพิเศษ : Inter-MBA
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science
Program : M.Sc–FIRM) ภาคพิเศษ
รวมผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ Doctor of Philosophy
Program in Business Administration (International
Program)
รวมผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
รวมผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

นักศึกษารับเขา
นักศึกษาคงอยู ผูสําเร็จการศึกษา
(ปการศึกษา 2555) (ปการศึกษา 2555) (ปการศึกษา 2555)

150

300

118

(R70,71)

(R68,69,70,71)

24

38

(R66,67)
11

(Eng23,24)
108

(Eng21,22,23,24)

(Eng19,20)

185

90

(Y34,35)

(Y32,33,34,35)

(Y30,31)

52

87

31

(E25)

(E24,25)

(E23)

431

858

301

(F23,24)

(F21,22,23,24)

(F19,20)

8

16

6

(I10)

(I8,9,10)

(I7)

31

31

26

(Firm5,6)

(Firm5,6)

(Firm4)

804

1,515

583

8

18

5

(Ph.D.5)

(Ph.D.3,4,5)

(Ph.D.1,2)

8

18

5

812

1,533

588
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีบุคลากรประเภทตางๆ ที่เปนอาจารยประจําและบุคลากร
ที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกได ดังนี้
1.7.1 จํานวนอาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
และตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1
13
5
1
2.5
2
20.5

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รวม

รวม
จํานวน
14
5
3.5
22.5

รอยละ
0.00
62.22
22.22
15.56
100.00

1.7.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน
6
6
2
14

รอยละ
42.86
42.86
14.28
100.00

1.7.3 จํานวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน
19
16
1
1
37

รอยละ
51.35
43.25
2.70
2.70
100.00
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1.8 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
18.1 งบประมาณ
ในป ง บประมาณ 2555 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ง บประมาณเงิ น รายได จํ า นวน
200,132,398.-บาท และเปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 169,530,938.-บาท
คาใชจายของคณะบริหารธุรกิจ
- คาใชจายการดําเนินภารกิจคณะ
124,121,101.01
โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ 2555)
- คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน
1,063,246.00
(ปงบประมาณ 2555)
- คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
72,746,016.00
- คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
454,284.00
- คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย
3,972,645.37

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18.2 อาคารสถานที่
ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย
หองเรียน และหองใชสอยตางๆ

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจใชเอกลักษณเดียวกับสถาบันฯ คือ “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต” โดยสรางองคกรใหเปน NIDA MBA
ที่มีชีวิตชีวาและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข - The lively MBA & The living Business School - ออกแบบตราสัญญลักษณ โดยใชชื่อ
NIDA BUSINESS SCHOOL เพื่อความเปนสากล และทําการเผยแพรออกไปสูสาธารณะในวงกวาง
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1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
การดําเนินงาน
ปการศึกษา 2555
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง

- นําจุดแข็งในเรื่องการมีคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจําคณะ (Advisory
Board) ไปใชเพิ่มเปนจุดแข็ง
ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะฯ สามารถนําจุดแข็งในเรื่องการมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําคณะ (Advisory Board) ไปใชเพิ่มเปนจุดแข็ง
ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
- เพิ่มจุดแข็งในเรื่องหลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลาย
- เพิ่มจุดแข็งขององคประกอบที่ 2
เปดโอกาสใหมีผูสนใจสมัครเขาเรียนจํานวนมาก ทําใหคณะฯ
การผลิตบัณฑิต คือ หลักสูตรที่เปด
มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ
สอนมีความหลากหลาย เปดโอกาสใหมี
เขามาเรียนได แตกตางจากคณะอื่นๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒน- ผูสนใจสมัครเขาเรียนจํานวนมาก ทําให
บริหารศาสตร
คณะฯ มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เขามาเรียนได
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แตกตางจากคณะอื่นๆ ในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ขอใหเพิ่มกิจกรรม CSR ในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

- คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม
CSR เชน ในกิจกรรมโครงการเตรียม
ความพรอมสําหรับ “Executive MBA
เสนทางสูความสําเร็จ” ระหวางวันที่
19-20 มกราคม 2556 นักศึกษาโครงการ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจสําหรับ
นักบริหาร (EMBA) รุนที่ 24-25 รวมกัน
ทํากิจกรรม CSR ที่โรงพยาบาลปากชอง
โดยชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับโรงพยาบาล
เพื่อใชเปนที่พักผอนหยอนใจขณะพัก
รักษาตัว รวมถึงนําของไปเยี่ยมผูปวยที่
ไมมีญาติเพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการตอสูกับโรคภัยไขเจ็บตอไป
- การจัดใหมีกรณีศึกษา CSR ในรายวิชา
สอนที่เกี่ย วข อง เชน วิชา บธ 6100
ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายแนวทาง
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยพิจารณา
จากบริษัทองคกรที่ไดรับการจัดอันดับ
จาก Fortune 100 world Most
Admired Company

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
ของอาจารยที่เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ
(Intellectual Contribution) ซึ่งเปรียบเสมือนมีการ
Peer Review ผลงานวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให
ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพกอนจึงจะเบิกเงินได จึงนับเปน
จุดแข็งของคณะฯ
2. คณะไดจัดการเผยแพรผลงานที่เปนการวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยในชองทางหลัก คือ
วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS JOURNAL)
ตลอดจนการเผยแพรในเวทีสัมมนาระดับชาติที่เปดใหผูสนใจ
เขารวมรับฟง เชน International Conference on
Advancement of Development Administrative (ICADA),
NIDA International Conference for Case Studies on
Development Administration (NIDA-ICCS)
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
- มีการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ทันสมัย เชน การนํา
เครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับ
การอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

- เพิ่มจุดแข็งของ องคประกอบที่ 5
การบริการวิชาการแกสังคม คือ
มีการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ที่ทันสมัย เชน การนําเครื่องรูดบัตร
เครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคา
อบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ระบุเพิ่ม : สวัสดิการประกันสุขภาพทั้งในและตางประเทศ

- ระบุในองคประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ เพิ่มเติมวา คณะมีสวัสดิการ
ประกันสุขภาพทั้งในและตางประเทศ
- นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะยังไดมีการปรับปรุงสวัสดิการ
เพิ่มเติมใหแกบุคลากรของคณะอีก
อาทิเชน เพิ่มอัตราการเบิกจายคา
ตรวจสุขภาพประจําปใหแกอาจารย
และเจาหนาที่ของคณะ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
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2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2555
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1 จุดแข็ง
1.1.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดกําหนด วิสัยทัศ น พันธกิจ และวัต ถุประสงค ไวชัดเจน สอดคลองกับ
ปรัช ญา/ปณิธาน ของสถาบันฯ และบริบทของศาสตรดานบริหารธุรกิจ โดยกําหนดทิศทางชัดเจนในการเป น
NIDA Business School สอดคลองกับทิศทางของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University
1.1.2 มีคณะทํางานจัดการกลยุทธ (Strategic Management) เพื่อดําเนินการวางแผนกลยุทธและ
การจัดการกลยุทธใหมีประสิทธิภาพในระยะยาว
1.1.3 มีคณะกรรมการที่ ปรึ กษาประจํา คณะฯ (Advisory Board) ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ผูรู ผูมีประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางาน
เพื่อสัง คม เพื่อใหความเห็น และแนวทางในการพัฒนากลยุ ทธของคณะฯ สอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
1.1.4 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน และ
แผนปฏิบัติงานประจําปของคณะฯ ใหสอดคลองกัน ครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบ
ในแตละแผนงาน/โครงการอยางชัดเจน
1.2 จุดที่ควรพัฒนา
1.2.1 ควรขยายขอบเขตความรวมมือกับภาคธุรกิจชั้นนําเพื่อสรางองคความรูในการจัดการเรียนการสอน
อาทิ หลักสูตรความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร เปนตน
1.3 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1.3.1 คณะมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยนําเขาที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ทุกวัน
จันทรแรกของเดือน และที่ประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน อยางสม่ําเสมอ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 จุดแข็ง
2.1.1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการรับรองจาก AACSB International (The Association of Advance
Collegiate Schools of Business) ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจ
และการบัญ ชีทั่ว โลก เพื่อใหมีคุณ ภาพเปน สากล โดยการรับ รองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา
มีความสําคัญมาก มีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้
2.1.2 ทุกหลักสู ตร/โครงการ ที่เ ปดสอนมีการกํา หนดปรัชญา วัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลอ งกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และสถาบันฯ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ และมีการ
กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ ไวในแผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 20

2.1.3 คณะบริ หารธุ ร กิจ มี ร ะบบและกลไกในการเป ด และป ด หลั ก สู ต รที่ ชั ด เจนและเป น ระบบ
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบั นฯ กําหนด และสอดคลองกั บวิธีการ เกณฑมาตรฐานและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ สกอ. กําหนดทุกประการ หลักสูตรที่ เปดสอนทุกหลักสูตรไดม าตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2.1.4 คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศั กยภาพสูง มีคุณวุฒิ และตํา แหนง
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.
2.1.5 เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ เอกสาร/
หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ เครื่องคอมพิวเตอร หองเรียนพรอมอุปกรณการสอนที่ทันสมัย
สรางและพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข - The lively MBA &
The living Business School - มีหอง Lobby Lounge, หอง Internet ฯลฯ
2.1.6 หลักสู ตรที่เ ปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒ นาผูบ ริหารระดับสูง ระดั บกลาง และผูสําเร็จ
ระดั บปริญ ญาตรี ทุ กหลักสูต ร/โครงการมีค วามโดดเดน และมี วัต ถุประสงค ในการผลิ ตบั ณฑิ ตที่ ชัด เจน
สามารถสนองตอบตอความตองการของผูเรียนได ทําใหหลักสูตร/โครงการไดรับ ความสนใจจากบุคคลทั่วไป
โดยเห็นไดจากการที่มีผูสมัครเขาเรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก ทําใหคณะฯ มีโอกาสในการคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมาเรียนได ซึ่งแตกตางจากคณะอื่นๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2.1.7 มีวิธีการเรีย นการสอนที่เนน การดึ งศั กยภาพของผูเรีย นออกมาใหมาที่สุด โดยสนั บสนุน ให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก เชน การสรางธุรกิจผาน eBay
2.1.8 มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/สรางสรรค/พัฒนา องคความรูทางบริหารธุรกิจ เชน Harvard Business School
2.1.9 คณะมีระบบและกลไกในการพัฒ นาหลั กสูต ร โดยได แตง ตั้ งคณะทํา งานพั ฒ นาหลักสู ต ร
(Curriculum Development) เพื่อดําเนิน การพัฒ นาหลัก สูต รตา งๆ ของคณะฯ ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริหารจัดการ
การบริห ารหลักสู ตรที่ เปน ระบบ กลาวคือ ทุกหลักสู ตร/โครงการ จะมีผูอํ านวยการหลักสู ตรและเจาหนา ที่
ประจําหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร/โครงการอยางมีคุณภาพและประสิทธิผล เปนไปตามระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของสถาบันฯ ตลอดจนทําหนาที่ดูแล ประสานกับหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ อาทิ
คณาจารย นักศึกษา กองบริการการศึกษา ฯลฯ การออกแบบการเรียนการสอนและจัดและสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร มีความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน มีการจัดทํา
แฟมขอมูลนักศึกษา on line โดยกองบริการการศึกษา สพบ.
2.1.10 มีการประเมินผลการเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนระบบทุกสิ้นภาคการศึกษา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 จุดแข็ง
3.1.1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน โดยกําหนด
ในแผนปฏิบั ติ งานประจํ าปงบประมาณของคณะบริ หารธุ รกิ จ และมี การจั ด ทํ าแผนการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษา โดยผนวกแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับสถาบันเขากับแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะ
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาอยางชัดเจน
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3.1.2 มีการจัดโครงการศึกษาดูง านของนักศึกษา R-MBA, Eng-MBA, Flexible-MBA, EMBA และ
Y-MBA
3.1.3 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม เชน
นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไดรับเกียรติบัตรยกยองคุณงามความดี การมีจิตอาสาในการใหความชวยเหลือสังคม
ในชวงประสบอุทกภัย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.1.4 มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา เชน การขอรับทุนการศึกษา การรับ
สมัครงาน ผานทาง Website คณะ และบอรดประชาสัมพันธ
3.1.5 คณะมีสมาคมนักศึกษาเกาคณะบริหารธุรกิจที่เปนหนวยงานในการประสานงานระหวางศิษยเกา
ศิษยปจจุบัน
3.1.6 คณะมีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ หอง English Club
ที่ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อใหบริการแกนักศึกษาในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากชั้นเรียน
จัดหาคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา จัดโตะ เกาอี้ชุด เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 8, 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร ฯลฯ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 จุดแข็ง
4.1.1 มี ระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย และงานสรา งสรรค โ ดยมี การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงิน
เพื่ อสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ประจํ า ป ง บประมาณ ทั้ ง จากงบประมาณเงิ น รายได และงบประมาณเงิ น ทุ น คณะ
สอดคลอ งกับประกาศสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลัก เกณฑ การเบิ กจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ (Intellectual
Contribution) เปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑสถาบัน
4.1.2 คณะใหการสนับ สนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมากเพื่ อสงเสริมและสนับสนุ นใหคณาจารย
ทํางานวิจัย ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review) หรือนํา เสนอในการประชุม
วิช าการระดับชาติ หรือนานาชาติ และไดรับตีพิมพใน Proceedings ทั้งนี้ ผลงานดัง กลาวจะตองไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑกอนจึงจะสามารถเบิกจายเงินได
4.1.3 อาจารยของคณะ มีคุณวุฒิสูง มีความสามารถและศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
4.1.4 ผลงานวิจั ยของอาจารย ไดรับ การยอมรับ จากองคก รทั้ งภายในและภายนอกทั้ งภาครัฐ และ
ภาคอุตสาหกรรมและเปนผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใชไดจริง
4.1.5 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
อาทิ ความรวมมือระหวางคณะ หรืออาจารยกับ องคกรภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ
4.1.6 มีวารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS JOURNAL) ซึ่งเปนวารสารวิชาการระดับชาติ
ทํา หนาที่เปน สื่อ กลางในการเผยแพรผ ลงานการศึกษาวิจัยของคณาจารยและนัก วิช าการที ่เกิ ด จากการนํา
บทคัดยอ บทสรุปหรือสังเคราะหใหม ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจากการวิจัย
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จุดแข็ง
5.1.1 มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพและความพรอม
ที่มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุน
การเรียนรูตางๆ ฯลฯ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจมีโครงสรางและการบริหารหนวยงานที่เปนรูปธรรม ไดแก
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ผูอํานวยการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ ดําเนินงานตามภาระงานของตน จัดทํานโยบาย
แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชระเบียบกลางของสถาบันฯ คือ ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ. 2551 ประกาศ
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถ
ในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือกลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ
กับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบันฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัย
ทางวิชาการในดานตางๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน เชน โครงการวิจัยดานบรรษัทภิบาล
(Good governance) ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility)
5.1.2 กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครั ฐ ตลอดจนสังคมภาคธุรกิจ มีจํา นวนมากและมีความหลากหลาย
เชน โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม, โครงการสราง CFO มืออาชีพ, โครงการ MINI-MBA ฯลฯ
5.1.3 สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางการใหบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ อาทิ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, Harvard School of Business, The Wharton
School of Business-University of Pennsylvania ฯลฯ เป น การสรา งและขยายโอกาสใหกับ คณะฯ
ไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ทั้งในภาครั ฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนมุง
สรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพันธมิตรรวม (Strategic Alliances) อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในลักษณะ
win-win partnerships เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงามรวมกัน และสรางชื่อเสียงใหแกคณะบริหารธุรกิจออก
ไปสูสาธารณชน
5.1.4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการและนําผล
การประเมิน โครงการมาปรับปรุ งการใหบ ริการเพื่อ รักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิช าการอยา งตอเนื่อง
ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุงขั้นตอน
การจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิต
มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับ การอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่ม มีการอบรม, จัดทํ า
web board ใน website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแก
ผูรับบริการไดอยาง real time
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 มีกิจกรรมหรือ โครงการดานทํานุบํารุง ศิลปวั ฒนธรรมที่เปน ประโยชนส อดคล องกับ แผนงาน
ตลอดจนมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา
Case Study และ Business Plan โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ คณะฯ
ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกภาคการศึกษา และสอดแทรกการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักศึกษา เชน จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษา
และเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ
6.1.2 มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียง
และตอเนื่อง
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 จุดแข็ง
7.1.1 ผูบริหารของคณะ มีคุณวุฒิ ประสบการณหลากหลาย มีศักยภาพสูง และมีวิสัยทัศนกวางไกล
ในการนํา NIDA BUSINESS SCHOOL กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ สรางและพัฒนา
องคกรใหมีความกาวหนา โดดเดน แตกตางจากสถาบันอื่น พรอมกาวสูการเปน Business School ชั้นนํา
ของเอเชีย
7.1.2 มีการกําหนดจุดยื นในอนาคตและมี การกํา หนดทิศ ทางชัด เจนในการเปน NIDA Business
School สอดคลองกับทิศทางของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University สรางองคกร
เปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข - The lively MBA & The living Business School
ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL เพื่อความเปนสากล
7.1.3 มีระบบและกลไก ตลอดจนแผนพัฒ นาบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
7.1.4 มีระบบสวั สดิ การและเสริม สร างสุขภาพที่ดี และสรา งบรรยากาศที่ดี ให บุค ลากรทํา งานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA ทั้งในและตางประเทศ
สวัส ดิการซื้อหนังสือวิชาการ สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะฯ ตลอดจนทํา
การปรับปรุงสถานที่สํา นักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
7.1.5 บุคลากรทุก ระดับ ของคณะบริ หารธุ รกิจมีความพึง พอใจและปฏิบัติง านในหน าที่ตามที่ ได รับ
มอบหมายอยา งมีประสิทธิภ าพ มีค วามพึ งพอใจ มีค วามมั่ นใจในความมั่ นคงของหนวยงาน มี ขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพราะการมีระบบสวัสดิการที่ดี มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.1.6 มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาคณะ (Advisory Board) ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู รู ผู มี
ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม
นอกจากนี้ ยัง มีค ณะกรรมการสมาคมศิษ ยเกา คณะบริ หารธุ รกิจซึ่ง มีศิษย เกาที่ม าจากภาคประชาชนเปน
คณะกรรมการ
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 จุดแข็ง
8.1.1 มีค ณะกรรมการนโยบายการลงทุน คณะบริ หารธุ รกิจ ทํา หน าที่ใ นการตัด สินใจการลงทุน
และใหคําปรึกษาทางดานการเงิน ตลอดจนกํากับการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายและแนงทางการลงทุน
ของสถาบัน
8.1.2 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานทุกภารกิจ
ของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ ตลอดจนสรรหาแนวทาง
จัด หาทรั พยากรทางด านการเงิ น แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเ งิน อยางมีป ระสิท ธิภ าพโปร งใส
ตรวจสอบได
8.1.3 มี ก ารจั ด ทํ า ระบบฐานขอ มู ล ทางการเงิ น ที่ ผู บ ริ หารสามารถนํ า ไปใช ในการตั ด สิ น ใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน ตลอดจนจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบเสนอตอที่ประชุมคณะฯ และ
นํา ขอมู ลทางการเงิน ไปใช ในการวิเคราะห คาใชจา ย และวิเคราะหส ถานะทางการเงิ นและความมั่ นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง
8.1.4 มีระเบียบการบริหารจัดการการเงินที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางาน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 จุดแข็ง
9.1.1 มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับสากลไดสําเร็จ โดยคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร เปนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการรับรองจาก
AACSB International (The Association of Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเปนสถาบัน
ที่ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก เพื่อใหมีคุณภาพเปนสากล
โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา มีความสํา คัญมาก มีเพียงรอยละ 5 ของ
สถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้
9.1.2 มีระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ประกอบด ว ย คณะอนุ กรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ
9.1.3 นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาใชในการกําหนดมาตรฐาน
ตัวบง ชี้ และเกณฑ คุณ ภาพที่ สอดคลองกั บมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของสถาบัน
และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต
9.1.4 ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหค วามรวมมือในการดําเนิน งานประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทํา ใหคณะมี การดําเนิน งานดา นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการดําเนิน งาน
เปนประจํา โดยคณะมีการมอบผูรับผิดชอบตามองคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้อยางชัดเจน
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9.1.5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับ ปรุงการดําเนิน งานในระดับคณะ เช น นําผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในแผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป ตลอดจนถึงการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหารจัดการอื่นๆ
9.1.6 มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตอสถาบันฯ ที่สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดและตรงตามเวลาที่กําหนด
9.1.7 มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดแก ระบบ QAIS ระบบ BI และระบบ CHE QA
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2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
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องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ : จํานวน 1 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในคณะ/ศูนย/สํานัก และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสูงสุดของคณะ/ศูนย/สํานัก
โดยแผนกลยุท ธ ข องสถาบั นเป น แผนที่ เ ชื่ อมโยงกั บ ปรัช ญาหรื อปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
1.1 ปก ารศึก ษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ ไดจัดทําแผนกลยุท ธ 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556)
(สกอ.1.1-1.1 แผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
(สกอ.1.1-1.2 AACSB International Accreditation Plan, May 2011, NIDA Business School)
และแผนดังกลาวไดผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2554 (สกอ.1.1-1.3 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
วาระที่ 6.4 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป
(พ.ศ. 2553 - 2556) ) ซึ่งระบุวิสัยทัศน พันธิกจ และยุทธศาสตร 6 ดาน ดังนี้
วิสัยทัศน เปนสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนําในเอเชีย โดยมุงความเปนเลิศทาง
วิชาการและสรางผูนําธุรกิจ
พันธกิจ เราศึกษาคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง และเผยแพรองคความรูเพื่อเตรียมนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูนําองคการในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล
ยุทธศาสตร 6 ดาน ของคณะบริหารธุรกิจ Six Strategic Directions and Objectives
for Achievement :
1) Educational Programs & Curricula
2) Student Admission
3) Teaching
4) Intellectual Contributions
5) Faculty Recruitment & Development
6) External Relations and Network
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1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ในการสรางคนในการสราง คน ให เปน
นักบริหาร และผูนําทางธุรกิจที่มีองคความรูทางวิชาการ วิจัย และมีจริยธรรม คุณธรรม สอดคลองในการสราง
และสงเสริม องคกร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูทางธุรกิจโดยผูเรียนสามารถพัฒนาความรู แนวคิด ทักษะ
ในการบริหารจัดการที่ดีและสามารถ แกปญหาทางธุรกิจได กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
1.3 วิสัยทัศนและพันธกิจนี้สอดคลองกับจุดเนนของของสถาบัน กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ. 2551-2565) กรอบแผนอุด มศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554) คือ กลุม ง
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
1.4 คณะบริหารธุรกิจกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business School และกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายดังกลาว และสอดคลองกับทิศทางของสถาบันในการขับเคลื่อน
ใหเปน World Class University และกําหนด Values ของสถาบันฯ ในเรื่อง “ WISDOM ” (W-World
Class Excellent, I-Innovation, S-Social Responsibility, D-Discipline, O-Open Minded, M-Morality)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะ/ศูนย/สํานักไปสูทุกหนวยงาน
ภายใน โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 มีการถายทอดแผนกลยุทธ 4 ป (2553 - 2556) ผานกลไกการประชุมตางๆ อาทิ การประชุม
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาประจํา คณะฯ (Advisory Board) การประชุม คณะบริหารธุร กิจ ครั้ง ที่ 4/2554
เมื่อ วัน ที่ 18 เมษายน 2554 (สกอ.1.1–2.1 รายงานการประชุม คณะบริห ารธุร กิจ ครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 วาระที่ 6.4 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) ) เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ
2.2 แจงใหบุคลากรทุกคนไดทราบ โดยผานที่ประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2555 (สกอ.1.1–2.2 รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556)
และโครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา
2555” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8
อาคารบุญชนะ อัตถากร (สกอ.1.1–2.3 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555”)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะจัดทํา NIDA Business School Strategic Map (สกอ.1.1–3.1 NIDA Business School
Strategic Map) กําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) และเปา หมายตัว ชี้วัด (Target)
ในแผนกลยุทธ 4 ป เรียบรอยแลว จึงแปลงแผนกลยุทธ 4 ป เปนแผนปฏิบัติ งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแผนดังกลาวประกอบดวย
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สวนที่ 1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่ อง (สกอ.1.1–3.2 แผนปฏิบัติ งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดํ าเนินการตอเนื่ อง
คณะบริหารธุรกิจ / สกอ.1.1–3.3 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)
สวนที่ 2 โครงการสนับ สนุ นยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
และ พ.ศ. 2556 (สกอ.1.1–3.4 โครงการสนับ สนุนยุท ธศาสตรก ารพัฒนาสถาบัน ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2555 ของคณะบริห ารธุรกิจ / สกอ.1.1–3.5 โครงการสนับ สนุน ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาสถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะบริหารธุรกิจ)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 คณะจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
และโครงการสนับสนุน ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการกํา หนด
เปาประสงค /กลยุทธ/แผนงาน-โครงการ/ตัวชี้วัด/เปาหมายตัวชี้วัด และผู รับผิดชอบแตละตัวชี้วัดอยางชัดเจน
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงานที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) (สกอ.1.1–4.1 ตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของคณะบริหารธุรกิจ
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) )
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
5.1 คณะมี ดํา เนิ นงานตามปฏิทิ นการติด ตามและประเมินผลการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ของสถาบัน คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปน แนวทางการดําเนินงานและสราง
ความเชื่อมั่นวาจะมีการดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556
(สกอ.1.1–5.1 ปฏิ ทิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารคณะ/ศูนย/สํานัก หรือที่ประชุมคณะ/ศูนย/ สํา นั ก
เพื่อพิจารณา
6.1 คณะมี การกํ า กั บ ติ ด ตามผลดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหาร ปละ 2 ครั้ง คือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน 2555) ของคณะบริหารธุรกิจ (เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555) (สกอ.1.1–6.1 รายงานผลการ
ดํา เนิ น งานตามตั วชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุ ล าคม 2554 30 เมษายน 2555) รอบ 6 เดือน)
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ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน รายงานผลการดํา เนิน งานตามตั วชี้ วั ดในแผนปฏิบั ติราชการ
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุ ลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) (เสนอที่ ประชุม คณะกรรมการ
เงินทุนคณะ ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 8 ตุลาคม 2555 และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 12
พฤศจิกายน 2555) (สกอ.1.1–6.2 รายงานผลการดําเนิ นงานตามตั วชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) ของคณะบริหารธุรกิจ (เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 3/2556 วัน ที่ 20 พฤษภาคม 2556) (สกอ.1.1–6.3 รายงานผลการดํา เนิน งานตามตั วชี้ วัด ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) รอบ 6 เดือน)
 เกณฑมาตรฐาน 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
7.1 คณะมี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2551 – 2554) ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
ตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 66 ตัวชี้วัด จําแนกออกเปน
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 63 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละการบรรลุเปาหมาย เทากับ 95.45 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
และการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ตุ ลาคม 2555 - 31 มีน าคม 2556) รอบ 6 เดือน และแผนปฏิบั ติร าชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554)
ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
ตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 66 ตัวชี้วัด จําแนกออกเปน
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 58 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 8 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละการบรรลุเปาหมาย เทากับ 87.88 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป คือ การดําเนินงานโครงการบริการวิช าการ
ไม เป น ไปตามแผนการปฏิบั ติ งานและบางโครงการมี จํ า นวนผู เขา อบรมต่ํา กว า เป า หมาย (สกอ.1.1–7.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 8 ตุลาคม 2555 และรายงานการ
ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555) / สกอ.1.1–7.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และรายงาน
การประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556))
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 เกณฑมาตรฐาน 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิด เห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุม
สูงสุดของคณะ/ศูนย/สํานัก ไปทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
8.1 คณะนํา ผลการพิจารณา ขอคิ ดเห็ น และขอเสนอแนะของที่ประชุ ม คณะบริหารธุ รกิจ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 10 ป ของคณะบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2556 - 2565) (สกอ.1.1–8.1 แผนกลยุทธ 10 ป
ของคณะบริห ารธุร กิจ (พ.ศ. 2556 - 2565) และแผนปฏิบ ัต ิง าน ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2556
(สกอ.1.1-8.2 แผนปฏิ บัติงาน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556) โดยเฉพาะในเรื่องการปรับจํ านวนรั บ
นักศึกษา และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
8 ขอ
8 ขอ
8 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
8 ขอ
8 ขอ
8 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.1.1–1.1
สกอ.1.1–1.2
สกอ.1.1–1.3
สกอ.1.1–2.1
สกอ.1.1–2.2
สกอ.1.1–2.3
สกอ.1.1–3.1
สกอ.1.1–3.2
สกอ.1.1–3.3
สกอ.1.1–3.4

แผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
AACSB International Accreditation Plan, May 2011,
NIDA Business School
รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
วาระที่ 6.4 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
วาระที่ 6.4 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555”
NIDA Business School Strategic Map
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของคณะบริหารธุรกิจ
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สกอ.1.1–3.5
สกอ.1.1–4.1
สกอ.1.1–5.1
สกอ.1.1–6.1
สกอ.1.1–6.2
สกอ.1.1–6.3
สกอ.1.1–7.1
สกอ.1.1–7.2
สกอ.1.1–8.1
สกอ.1.1-8.2
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โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของคณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของคณะบริหารธุรกิจ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ป
(พ.ศ. 2553 - 2556)
ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน 2555) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 12/2555
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 และรายงานการประชุมคณะ/กรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 16
พฤษภาคม 2556 และรายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
แผนกลยุทธ 10 ป ของคณะบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2556 - 2565)
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ : จํานวน 8 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑม าตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการเปด หลัก สูตรใหม และปรับ ปรุง หลัก สูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 คณะมี ระบบและกลไกในการเป ดหลั กสู ตรใหมและปรับปรุงหลั กสู ตร โดยได ดําเนิ นการ
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่ สกอ. กําหนด ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจาณา ราง/ปรับปรุง หลักสูตร กรณีหลักสูตรใหมและหลักสูตร
ปรับปรุงตามลําดับ (สกอ.2.1- 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร (กรณีมีการจัดทํา
หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง) )
2) เสนอหลักการและเหตุผลในการเปด/ปรับปรุง หลักสูตร ตอที่ประชุมสภาสถาบันฯ
เพื่อใหความเห็นชอบ (สกอ.2.1-1.2 แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักสูตรตอ สกอ. - อางอิงหลักฐาน
จากกองบริการการศึกษา สกอ.2.1-1.3 การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน
ของสถาบันตอ สกอ. - อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
3) เสนอรางหลักสูตร ตอ (1) ที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจใหความเห็นชอบ (2) ที่ประชุม
ทคอ. (3) ที่ ประชุม สภาวิช าการ และ (4) ที่ ประชุม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามลํา ดับ
กอนนําเสนอไปยัง (5) สกอ. เพื่อรับทราบ
4) จัดเตรียมความพรอมทั้ง ดานคณาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู อาทิ หองสมุ ด
ระบบสารสนเทศ หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และวัสดุการศึกษาอื่นๆ
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 คณะมีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร โดยไดดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธี การ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของ
ตามที่ สกอ. กํา หนด (สกอ.2.1-2.1 แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร/สาขาวิชา - อางอิงหลักฐานจาก
กองบริการการศึกษา) ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปดหลักสูตร
2) เสนอหลักการและเหตุผล มติการพิจารณาปดหลักสูตรตอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ที่ประชุม ทคอ. ที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมสภาสถาบันฯ เพื่อใหความเห็นชอบตามลําดับ กอนนําเสนอ
ไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ
 เกณฑมาตรฐาน 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับอุ ดมศึกษาแหง ชาติ หมายถึ ง ตอ งมี การประเมิน ผลตาม “ตัวบ งชี้ ผลการดํ าเนิ นงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณ วุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณ ภาพหลัก สูตรและการเรียนการสอน”
กรณีที่ หลั กสูต รใดยั งไมมีประกาศมาตรฐานคุณ วุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหป ระเมินตามตั วบ งชี้ กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลัก สูตรสาขาวิชาชีพตองได รับการรับรองหลั กสูตรจากสภาหรื อองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรั บหลั กสูตรเก าหรื อหลั กสูตรปรั บปรุ งที่ยังไม ได ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548)
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ เปดสอน 4 หลักสูตร และคณะไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสู ตรทุกหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึกษาแหง ชาติ (TQF) เรีย บร อยแล ว 1 หลั กสู ตร
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และอีก 3 หลักสูตร มีการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการเตรียมความพรอมกอนเป ดหลัก สูตรใหมเป นไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง ดังนี้
3.1 ทุ กหลั กสู ต รมี การกํา หนดปรัช ญา วั ต ถุป ระสงคของหลั กสู ต รที่ ชั ด เจน สอดคล องกั บ
วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ และสถาบันฯ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ โดยสะทอน
อยูในรายวิชาตางๆ ของแตละหลักสูตร (สกอ.2.1-3.1 เอกสารหลักสูตร 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA) 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Inter-MBA 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (M.Sc. in FIRM) และ 4) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration) สกอ.2.1-3.2 หลักฐาน
แสดงการผา นเกณฑ มาตรฐานหลั กสูต รของ สกอ. (ตราประทับ การรั บทราบของ สกอ. บนปกหนา เล ม
หลักสูตร)
3.2 จัด ทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนของรายวิชาตางๆ ในแตละหลักสูตร
(สกอ.2.1-3.3 เอกสารประกอบการสอน)
3.3 มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาโดยการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาทั้งดาน
วิชาการ และดานวิชาชีพ
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(1) ดานวิชาการ เปน การสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษาโดยอาจารย ซึ่งคณะ
กําหนดเวลานัดพบ (Office hour) ของอาจารย ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนี้แลวคณะยังมี
เว็บบอรดใหนักศึกษาไดเขามาปรึกษาหารืออาจารยในแตละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดดวย
(2) ดานวิชาชีพ คณะมีนักวิชาการศึกษาซึ่งรับผิดชอบแตละโครงการ ทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ดานอาชีพ แหลงงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในอนาคต
3.4 แตงตั้งใหมีผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษา
ในแตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแ นวโน มอาจไมสํา เร็จตาม
หลักสูตรและจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (สกอ.2.1-3.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/
โครงการ)
3.5 จัดเตรียมความพรอมและศักยภาพของอาจารยในการเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผู สอน ฯลฯ โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ของ สกอ.
3.6 จัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนจัดเตรียมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่จําเปนตองใชในหลักสูตร อาทิ
1) จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ ใหบริการผานหองสมุด
ทั้งในลักษณะเปนเอกสารกระดาษ และผานระบบดิจิตอลที่นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดตลอดเวลา
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงาน มีระบบอินเตอรเน็ตไรสายที่ทําใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดโดยงาย
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาที่กํ าหนดในเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรฯ กรณีหลั กสูต รที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหง ชาติ จะตองควบคุมกํ ากั บใหก ารดําเนิ นงานตามตัวบ งชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
4.1 คณะมี คํ าสั่ งแต งตั้ งผู อํานวยการหลั กสู ตร/โครงการที่ เป ดสอนมีหน าที่ รับผิ ดชอบควบคุ ม
กํากับ ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน ทุกหลักสูตรตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาในแตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด (สกอ.2.1-4.1 คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ)
4.2 คณะทําการประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร คือทุก 5 ป ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2551
(สกอ.2.1-4.2 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Inter-MBA) ทําการประเมินผล
ไปเมื่อป 2552 (สกอ.2.1-4.3 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(Inter-MBA) )
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM) ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2552
(สกอ.2.1-4.4 รายงานการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM) )
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)
เปดรับนักศึกษา เมื่อภาคการศึกษา 1/2555 และมีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 คน
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร
5.1 คณะมี คําสั่ งแต งตั้ งผู อํา นวยการหลักสู ตร/โครงการที่ เป ดสอนมีหน าที่ รับผิ ดชอบควบคุ ม
กํากับ ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน ทุกหลักสูตร ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 ไดแก (1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมในเอกสารประกอบการสอน (สกอ.2.1-5.1 เอกสารประกอบการสอน) (2) การปรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/โครงการ
เกณฑมาตรฐาน 6 มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกั บ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ กี่ยว ของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค 1 และ ค 2 )
หมายเหตุ สถาบัน บัณฑิตพั ฒนบริห ารศาสตร เลือก กลุม ง ข อ 6 นี้ จึงไมต องทํา
ใหขามไป ขอ 7 และ ขอ 8
 เกณฑมาตรฐาน 7 หลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจั ยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และ ปริญ ญาเอก) มีจํ านวนมากกว าร อยละ 50 ของจํ านวนหลั กสู ตรทั้งหมดทุก ระดับ การศึกษา
(เฉพาะ กลุม ค 1 และ กลุม ง )
หลักสูตรที่เปดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มีจํานวน 4 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
เปดสอน แผน ข (รายวิชา+Independent Study) และระดับปริญญาเอก 1 หลักสู ตร เปดสอนแบบ 1
(รายวิชา+วิทยานิพนธ) ดังนั้น จึงมีหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอนจํานวน 1 หลักสูตร
คือ ระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหลักสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอนทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
 เกณฑมาตรฐาน 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ กลุม ค 1 และ กลุม ง )
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรจํานวน 1,500 คน
จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (รายวิชา+Independent Study) จํานวน 1,489 คน คิดเปน
รอยละ 99.27 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 (รายวิชา+
วิทยานิพนธ) จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 0.73 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ (ขอมูล ณ 18 ก.ค.56)
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
รายการ
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก
จํานวนหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้งหลักสูตร (ถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร)
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เฉพาะบางสวนของหลักสูตร
(ไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เปดสอน)
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวน
ของหลักสูตร และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
ทั้งหมด
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถวน
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก

ปการศึกษา
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รายการ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ข)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
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ปการศึกษา
2554
2555
-

-

1,469
1,450
1,450
19

1,533
1,515
1,515
18

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.2.1- 1.1
สกอ.2.1-1.2
สกอ.2.1-1.3
สกอ.2.1-2.1
สกอ.2.1-3.1

สกอ.2.1-3.2
สกอ.2.1-3.3
สกอ.2.1-3.4
สกอ.2.1-4.1
สกอ.2.1-4.2
สกอ.2.1-4.3
สกอ.2.1-4.4
สกอ.2.1-5.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร
(กรณีมีการจัดทําหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง)
แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักสูตรตอ สกอ.
(อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนของสถาบัน
ตอ สกอ. (อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร/สาขาวิชา
(อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
เอกสารหลักสูตร 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Inter-MBA
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน (M.Sc. in FIRM)
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance)
หลักฐานแสดงการผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
(ตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนาเลมหลักสูตร)
เอกสารประกอบการสอน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ
รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(Inter-MBA)
รายงานการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM)
เอกสารประกอบการสอน
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจํา
=
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

X 100

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หรือ
วิธีที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในปกอนหนาปที่ประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5
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ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจเลือกใชเกณฑก ารประเมิน วิธีที่ 1 แปลงคา รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
ในปการศึ กษา 2555 คณะบริหารธุ รกิจ มี อาจารยประจําทั้งหมด 22.5 คน (สกอ.2.2-1.1 ตาราง
รายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการ) โดยแบงเปนจํานวนอาจารยตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จํานวน 20.5 คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
2
คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
0
คน
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เทากับ 20.5 : 2 : 0 คน
โดยคิดเปนรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เทากับ 91.11 : 8.89 : 0
ของอาจารยประจําทั้งหมด
วิธีการคํานวณ
การประเมินแบบที่ 1

คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุ ณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =
รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 2555
รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2555)

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(ปการศึกษา 2555)
=
=
=

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2555)
20.5
X 100
22.5
91.11

X 100

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
91.11
คะแนนที่ได =
X5
60
= 7.59 คะแนน
= เต็ม 5 คะแนน
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การประเมินแบบที่ 2

แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0–5
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ของปการศึกษา 2554 และ 2555
รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2554)

=
=
=

รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
=
(ปการศึกษา 2555)
=
=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2554)
X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2554)
20
X 100
22
90.91
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2555)
X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2555)
20.5
X 100
22.5
91.11

ขั้นตอนที่ 2 คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละ
= รอยละของอาจารยประจําที่มี - รอยละของอาจารยประจําที่มี
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
คุณวุฒิปริญญาเอก
คุณวุฒิปริญญาเอก
ปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2555)
(ปการศึกษา 2554)
= 91.11 - 90.91
= 0.20
ขั้นตอนที่ 3 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 12 ขึ้นไป)
คะแนนที่ได
=

=
=
=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
0.20
X5
12
0.08 คะแนน
เต็ม 5 คะแนน

X5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ปการศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
- -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
- -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาตรีหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

2554
22
22
0

2555
22.5
22.5
0

0

0

2

2

20

20.5

0
9.09
90.91

0
8.89
91.11

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
-รอยละปริญญาเอก
- รอยละปริญญาโท
- รอยละปริญญาตรี
ผลการดําเนินงาน
-รอยละปริญญาเอก
- รอยละปริญญาโท
- รอยละปริญญาตรี
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
≥ รอยละ 80
-

-

≥ รอยละ 80
-

รอยละ 90.91
รอยละ 9.09
รอยละ 0
5 คะแนน
บรรลุ

รอยละ 90.91
รอยละ 9.09
รอยละ 0
5 คะแนน
บรรลุ

รอยละ 91.11
รอยละ 8.89
รอยละ 0
5 คะแนน
บรรลุ

รอยละ 91.11
รอยละ 8.89
รอยละ 0
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.2-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2555
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจํา =
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

X 100

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หรือ
วิธีที่ 2
ขั้น ตอนที่ 1 ค าการเพิ่ ม ขึ้นของรอยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการตั้ง แต รศ. ขึ้น ไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปที่ประเมิน
ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปกอนหนาปที่ประเมิน
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ขั้นตอนที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
X5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจเลือกใชเกณฑการประเมินวิธีที่ 1 แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
ในปการศึกษา 2555 คณะบริ หารธุรกิจมี อาจารยประจําทั้ งหมด 22.5 คน (สกอ. 2.3-1.1 ตาราง
รายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการ) โดยแบงเปนจํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
- ศาสตราจารย
จํานวน
0 คน
คิดเปนรอยละ
0.00
- รองศาสตราจารย จํานวน
14 คน
คิดเปนรอยละ 62.22
- ผูชวยศาสตราจารย จํานวน
5 คน
คิดเปนรอยละ 22.22
- อาจารย
จํานวน
3.5 คน
คิดเปนรอยละ 15.56
โดยมีผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รวมกันเปนจํานวน
19 คน หรือคิดเปนรอยละ 84.44 ของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด และมีผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
และศาสตราจารย รวมกันเปนจํานวน 14 คน หรือคิดเปนรอยละ 62.22 ของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
วิธีการคํานวณ
การประเมินแบบที่ 1 แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป ปการศึกษา 2555
รอยละของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
ทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555)
=
X 100
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2555)
14
=
X 100
23
= 62.22
ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 30 ขึ้นไป)
62.22
X5
คะแนนที่ได
=
30
= 10.37 คะแนน
= เต็ม 5 คะแนน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

การประเมินแบบที่ 2

หนา 48

แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่ดํา รงตําแหนงทางวิช าการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณค าร อยละของอาจารยป ระจําที่ดํ ารงตํ าแหน งทางวิชาการตั้ง แต รศ. ขึ้นไป ของป
การศึกษา 2554 และ 2555
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจํา
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554)
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
=
X 100
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2554)
15
=
X 100
22
= 68.18
รอยละของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555)
=
X 100
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2555)
14
=
X 100
22.5
= 62.22
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป

=
=
=

รอยละของอาจารยประจําที่มี - รอยละของอาจารยประจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2555)
(ปการศึกษา 2554)
62.22
68.18
-5.96

ขั้นตอนที่ 3 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิช าการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 6 ขึ้นไป)
คะแนนที่ได
=
=
=
=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
-5.96
X5
6
0.00 คะแนน
เต็ม 5 คะแนน

X5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
- -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
- -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. ตออาจารยประจํา
รอยละ ศ. และ รศ. ตออาจารยประจํา
รอยละ ศ. ตออาจารยประจํา

ปการศึกษา
2554
2555
22
22.5
22
22.5
0
0
0
1
1

0
1
2.5

0
0
5

0
0
5

0
1
14

0
1
13

0
0
0

0
0
0

90.91
68.18
0

84.44
62.22
0

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 50

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

รายการ

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

≥รอยละ 80
≥รอยละ 50
รอยละ 86.96
รอยละ 60.87
5 คะแนน
บรรลุ

รอยละ 84.44
รอยละ 62.22
5 คะแนน
บรรลุ

รอยละ 84.44
รอยละ 62.22
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.3-1

ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2555
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ ดังนี้
1.1 คณะบริหารธุรกิจมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 15 ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา / คัดเลือกและพัฒนาบุค คลทุก กลุมใหมี
ขีดความสามารถสูง (Talent People) โดยระบบดังกลาวประกอบดวยกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแตกระบวนการในการวางแผน การสรรหาคัดเลือก การบริหารคาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีกลุมงานบริหารและธุรการ
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
1.2 ในการวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง ซึ่งเปนแผนหลักสําหรับ
ใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําป คือ แผนพัฒ นาบุคลากรรวมทั้งแผนการจัดการความรูดวย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แผนกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง อ า งอิ ง การดํ า เนิ น งานระดั บ สถาบั น ฯ
กล าวคือ สถาบันฯ ไดจั ดทํ าแผนกลยุท ธก ารบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล สถาบัน บัณฑิ ตพั ฒนบริห ารศาสตร
ปงบประมาณ 2554 - 2558 (สกอ.2.4-1.1 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2554 – 2558 (อา งอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.) )
ครอบคลุมในมิติตางๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแนวปฏิบัติทางดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ใหตอบสนอง สนับสนุนและเปนไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ.2551 - 2565) โดยมุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่สํา คัญคือ
ในระดับบุ คคล บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานอยางมีป ระสิ ทธิภาพ มีคุณ ภาพชีวิตและความสมดุ ลระหวา ง
ชีวิตกับการทํางาน มีความรับผิดชอบตอสถาบันและสังคม ในระดับ สถาบัน คือ สถาบันมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการติดตามและประเมินผลผลิตและผลลัพธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําแผนดังกลาว
สถาบันไดเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดํ ารงตําแหนงรองคณบดี ผูอํานวยการกอง
เลขานุการคณะ/สํานัก หัวหนากลุมงาน จํานวน 72 คน ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนโดยเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบัน รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
จะพิจารณาจากปจจัย 4 ดาน คือ ดานบุคลากรหรือคน ดานระบบการพัฒนาบุคลากร ดานระบบการบริหาร
จัดการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน และไดนําขอมูลเชิงประจักษที่เกี่ยวของ
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ
2554 – 2558 ดังนี้
- ขอมูลจํานวนอัตรากําลังในปจจุบัน โครงสรางอายุของบุคลากร การเกษียณอายุราชการ
การตออายุราชการ
- สวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร
- การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) และชองวางสมรรถนะ
(Competency Gap)

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมภายในสถาบัน
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการบริการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ทิศทางและแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับชาติ
- ผลการสํารวจแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2554 – 2555
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ
2554 – 2558 ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2554
เมื่ อวั น ที่ 23 มี น าคม 2554 และสภาสถาบั นบั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
2) การวางแผนอัตรากําลัง
การวางแผนอัตรากําลัง คณะมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 –
2559 โดยผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ (สกอ.2.4 – 1.2 แผนอัตรา
กําลัง 4 ป คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554) ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารอัตรากําลังของสถาบัน
ประจําปงบประมาณ 2554
3) แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
ระดับสถาบันฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 แผนดังกลาวมีวั ตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ
คือ เพื่อใหบุคลากรของสถาบัน ทั้งสายวิชาการและสายสนั บสนุน ไดรับ การพั ฒนาใหมีค วามสามารถตาม
สมรรถนะ โดยผา นกระบวนการพัฒ นาและกระบวนการการจั ดการความรู และเพื่อบริห ารจัดการความรู
เพื่อยกระดั บการปฏิบัติงานของหนว ยงาน/สถาบัน ซึ่งสถาบัน ไดดําเนิน การปฏิบัติตามแผนดังกลาวมาอยาง
ตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2554 สถาบันไดดําเนินการสํารวจการหาความตองการในการฝกอบรม (Training
Needs) เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554
โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น
25 โครงการ โดยแบงเปนของบุคลากรสายวิชาการ 4 โครงการ และบุคลากรสายสนับสนุน 21 โครงการ
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ระดับคณะ ไดจัดทําแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555
และปงบประมาณ 2556 เพื่อพัฒนาบุ คลากรและมุ งสูองคกรแหงการเรียนรู (สกอ.2.4-1.3 แผนการจัดการ
ความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2556) โดยในปงบประมาณ 2555
คณะมีจํานวนกิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้ งสิ้น 6 กิจ กรรม และปงบประมาณ 2556 คณะมีจํา นวน
กิจ กรรม/โครงการการจั ดการความรูทั้ งสิ้น 4 กิจ กรรม มีการดําเนิ นการและทํา การประชาสัม พัน ธเผยแพร
ใหบุ คลากรของคณะรับทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุม เจาหนา ที่ค ณะบริ หารธุ รกิจ (MBA Staff
Meeting on Knowledge Management) Website : www.nidabusinessschool.com การจัดมุมความรู
KM Corner เพื่อเผยแพรขาวสาร กําหนดการจัดกิจกรรม ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว ตลอดจน
เผยแพรขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชน
 เกณฑมาตรฐาน 2 มีการบริหาร และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุ น
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
คณะบริหารธุรกิจมีการดํา เนินงาน โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบัน และระดับ คณะ
ดังนี้
2.1 การสรรหาคัด เลื อกบุค ลากร ตามแผนอัต รากํา ลัง 4 ป คณะบริห ารธุร กิจ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 (สกอ.2.4 – 2.1 แผนอัตรากําลัง 4 ป คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 – 2559 เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554) ใชวิธีการ
สรรหาคัดเลือกดวยวิธีการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกบุคลากร โดยเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ
วาดวยการการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 (สกอ.2.4-2.2 ขอบังคับ สถาบันวาดวย
การการบริ หารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สพบ.)) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
พ.ศ.2553 (สกอ.2.4-2.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุน พ.ศ.2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)) และประกาศ
สถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือ กพนั กงานสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2553
และที่ แกไ ขเพิ่ม เติ ม (สกอ.2.4-2.4 ประกาศสถาบั นฯ เรื่อง หลั ก เกณฑ และวิธี ก ารสอบแข งขั น และ
คัดเลือ กพนัก งานสถาบันสายวิช าการ พ.ศ. 2553 และที่แก ไขเพิ่มเติม (อางอิงขอมูลกลุ มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สพบ.)) ซึ่งในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน การสอบตางๆ ของแตละตํา แหนงเปนไปตาม
องคประกอบที่สถาบันกําหนด เพื่อใหกระบวนการดําเนิน งานเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม
และมีการวางแผนการปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกบุคลากรทุกตําแหนง
2.2 การติดตามตรวจสอบมาตรฐานภาระงานของสายวิชาการ
คณะมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานภาระงานของสายวิชาการ โดยเปนไปตามขอบังคับ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร ว า ด ว ยมาตรฐานภาระงานทางวิ ชาการของผู ดํา รงตํา แหน ง อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของบุคลากรตําแหนงวิชาการของสถาบันไว ดังนี้
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ภาระงานทางวิชาการ
1. งานสอน
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อ.
(ตอป)

ผศ.
(ตอป)

รศ.
(ตอป)

ศ.
(ตอป)

ผูตอเวลาราชการ
รศ.
ศ.
(ตอป) (ตอป)

1 วิชา
(และ)
-

3 วิชา
(และ)
1 รายการ
(หรือ)

3 วิชา
(และ)
2 รายการ
(หรือ)

3 วิชา
(และ)
-

2 วิชา
(และ)
-

2 วิชา
(และ)
-

1 รายการ
(หรือ)

2 รายการ
(หรือ)

2 รายการ
(หรือ)

-

-

1 รายการ
(หรือ)

2 รายการ
(หรือ)

-

-

-

-

-

1 รายการ
(หรือ)

-

-

2 รายการ
(หรือ)

-

-

-

-

1 รายการ
(หรือ)

-

-

-

-

1 รายการ
(หรือ)

1 รายการ
(หรือ)

1 รายการ
(หรือ)

1 รายการ
(หรือ)

1 รายการ
(หรือ)

2 รายการ

2 รายการ

2 รายการ

2 รายการ
(และ)

2 รายการ
(และ)

-

-

-

1 รายการ

1 รายการ

2. งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
3. ตํารา/ หนังสือที่ไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบไดกับงานวิจัยตามขอ 2
5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบไดกับงานวิจัยตามขอ 8
6. บทความทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
7. บทความทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ
8. งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับ 1 รายการ
(หรือ)
นานาชาติ
2 รายการ
9. กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเปน
Research/ Field Based Case หรือ (และ)
Archival Case
1 รายการ
10. บทความทางวิชาการ

ตามขอบังคับสถาบันฯ ฉบับดังกลาว ไดกําหนดใหคณะ/ สํานักรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อ
กํากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของสถาบัน และสรุปผลการดําเนินการดังกลาว
เสนอสภาสถาบัน และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษาในเดือนกันยายนของทุกป โดยที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติเห็นชอบ
กําหนดการรายงานภาระงานทางวิชาการ (ใหม) ที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ของสถาบัน ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การปฏิบัติ
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจัดทํารายงานภาระงานทางวิชาการรายบุคคล
คณะ/ สํานัก ตรวจสอบรายงานภาระงานทางวิชาการ
คณะ/ สํานัก สงรายงานภาระงานทางวิชาการใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบและสรุปผล
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภาระงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) เพื่อพิจารณา
เสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อทราบ
รายงานผลให ก.พ.อ. ทราบ

ระยะเวลา
1-15 สิงหาคม
16-31 สิงหาคม
1 กันยายน
2-30 กันยายน
ตุลาคม
วันพุธที่ 4 ของตุลาคม
วันจันทรที่ 4 พ.ย./ ธ.ค.
มกราคม
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2.3 การพัฒนาบุคลากรทุกประเภท
ระดับ สถาบั น ได ดํา เนินการภายใตแ ผนพัฒ นาบุค ลากรและการจั ดการความรู สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ
คือ เพื่ อใหบุค ลากรของสถาบั นทั้ ง สายวิช าการและสายสนับ สนุน ไดรับ การพั ฒ นาใหมี ค วามสามารถตาม
สมรรถนะโดยผานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู และเพื่อบริหารจัดการความรู เพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน นอกจากแผนพัฒ นาบุคลากรและการจัดการความรู ระยะ 4
ปแลว สถาบัน ยังไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูรายป ซึ่งมีความสอดคลองกับพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูระยะ 4 ป โดยไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2552 นอกจากการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุค ลากรและการจัด การความรูซึ่ง มุงเน นการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency)
ซึ่งสถาบันไดกําหนด นอกจากนี้ สถาบันยังมีการพัฒนาบุคลากรตามเสนทางความกาวหนาของอาชีพ (Career
Path) โดยสถาบันไดออกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตํา แหนงและ
การแตงตั้งบุคลากรตําแหน งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตํา แหนงประเภททั่วไปใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและ
คัดเลื อกพนักงานสถาบั นสายวิชาการ พ.ศ. 2553 และที่ แกไขเพิ่มเติม (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สพบ.)) และขอบังคับสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้ง บุคลากรใหดํารงตํ าแหน งประเภทผู บริ หาร พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.6 ขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร วาดวยการกํ าหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งบุ คลากรตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (อางอิง
ขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)) ใหสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลใหม
ระดับคณะ สงบุคลากรเขารวมในโครงการ/กิจกรรม การอบรม/ตามที่ส ถาบัน จัด และมี
การดําเนินการภายใตแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 ดังนี้
แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

1 ก.ย.54

หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

1 มี.ค.55

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อาคารสยามบรมราชกุมารี
สพบ.

1. การอบรม/สัมมนา (By Training)
1.1

1.2

1.3

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ "การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2555"
โครงการฝกอบรม - การใชระบบสารสนเทศภายใน
สถาบัน เรื่อง "การใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซต
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(WWW.NIDABUSINESSSCHOOL.COM)"
โครงการฝกอบรม "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดตอประสานงาน" รุนที่ 3

ต.ค.54 - ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8
อาคารบุญชนะ อัตถากร
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม
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ระยะเวลา

สถานที่

3 เม.ย.55

สพบ.

2. การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน (By Doing)
2.1

สงเสริมคณาจารยเขารวมนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สพบ. ประจําป 2555

2.2

สงเสริมคณาจารยเขารวมนําเสนอผลงานใน
International Conference on Advancement
of Development Administration 2011
(ICADA 2011)
การจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ อยางนอย
ปละ 1 เลม (เลมที่ 9-10) "วารสารบริหารธุรกิจ นิดา
(NIDA BUSINESS JOURNAL)"

2.3

3. การประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู (By Sharing)
3.1 การประชุมคณะบริหารธุรกิจ
3.2 การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ
(MBA Staff Meeting on Knowledge
Management)

สพบ.

พ.ย.54

-

ต.ค.54 - ก.ย.55
ต.ค.54 - ก.ย.55

สพบ.
สพบ.

 เกณฑมาตรฐาน 3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะบริหารธุร กิจจัด ใหมีระบบสวัส ดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรา งบรรยากาศที่ดี
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข ตัวอยางเชน
3.1 ระบบการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน และนโยบายการดูแลสุขภาพแกบุคลากร
1) โครงการประกันสุขภาพกลุม ระดับสถาบันฯ จากบริษัทไทยประกันชีวิต ระดับคณะ
จาก BUPA ทั้งในและตางประเทศ (สกอ.2.4-3.1 สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA (อางอิงขอมูลกลุมงาน
บริหารและธุรการ) )
2) สวั สดิ การซื้ อหนั งสื อวิ ชาการ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส และอุ ปกรณ การเรี ยนการสอน
สําหรับอาจารยและเจาหนาที่ (สกอ. 2.4-3.2 สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส และอุปกรณ
การเรียนการสอน (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) )
3) สวั ส ดิ การการไปดู ง านต างประเทศของบุ คลากรทุ กระดั บ ในคณะ (สกอ.2.4-3.3
สวัสดิการการไปศึกษาดูงานตางประเทศของบุคลากรในคณะ (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) )
4) เงิน รางวัลการปฏิบัติ งานประจําป ใหแกเจาหนาที่ ที่มีผ ลงานดีเดน (สกอ.2.4-3.4
เงินรางวัลการปฏิบัติงานประจําป (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) )
5) บริการแจกฟรีหนากากปองกันเชื้อโรค (mask) แกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
6) จัดเจลแอลกอฮอล สําหรับทําความสะอาดมือ
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7) มีการจัดทํา 5 ส ในสถานที่ทํางานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ
อัตถากร เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานและเพื่อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยาง
มีความสุข
8) จัดงานสังสรรคบุคลากรระหวางคณาจารยและผูปฏิบัติงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีและความผูกพันในงาน
ฯลฯ
3.2 ระบบสงเสริม/สนับสนุนการวิจัย สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
คณะมีโครงการสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ และมีเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในระดับนานาชาติ พิจารณาเงินรางวัลฐานขอมูล Thomson ISI ที่มีคา Impact Factor สูง เรียงลําดับ
จากจํานวนวารสารในฐานขอมูลแตละสาขาวิชา โดยใชเกณฑ Impact Factor สูงสุดของวิชานั้นเปนรางวัล
500,000 บาท และคิดรางวัลใหแกผูรับการตีพิมพในวารสารที่มีคา Impact Factor โดยเทียบเปนสัดสวนกับ
คา Impact Factor สูงสุดของสาขาวิชา กับจํานวนเงินรางวัล
จึงสามารถกลาวไดวา บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติง าน
ในหน าที่ตามที่ได รับ มอบหมายอยา งมีประสิทธิภ าพ มีค วามมั่ นใจในความมั่ นคงของหนวยงาน มี ขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
 เกณฑมาตรฐาน 4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทัก ษะที่ได จากการพัฒนามาใชใ นการจั ดการเรียนการสอนและการวัด ผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
4.1 คณะใชร ะบบและกลไกการจั ด การความรูเ ปน เครื่อ งมือ ในการติด ตามใหค ณาจารย
คณะบริหารธุรกิจไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา กลาวคือ มีการนําความรูจากผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรูของนักศึกษา ปรากฏในเอกสารประกอบการสอน (สกอ.2.1-4.1 เอกสารประกอบการสอน) สวน
บุคลากรสายสนับสนุนได นําความรูและทักษะที่ได จากการอบรม สัมมนา มาใช ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข อง
ได แก การนําความรูเรื่อง PDCA ที่ไดรับจากการสั มมนาด านการประกันคุ ณภาพการศึกษามาใชในการ
ปฏิบัติงาน คือ การวางแผนการทํางาน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลการทํางาน และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
 เกณฑมาตรฐาน 5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันบัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตรไ ดจัดทําขอบัง คับ สถาบันบัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร
วาดวย จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552 (สกอ.2.4-5.1 ขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร วาดวยจรรยาบรรณบุ คลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)) ทําการเผยแพรใหบุคลากรทั้งสถาบันฯ ไดทราบ และ
ถือปฏิบั ติ โดยการจัดพิ มพ เป นรู ปเลม แจกจ ายไปทุก คณะ/หน วยงาน และทํา การเผยแพรใน Website :
www.nida.ac.th (สกอ.2.4-5.2 www.nida.ac.th) ทั้งนี้ ในขอบังคับฯ ดังกลาว ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ และกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผลตอสถาบัน
รวมทั้งสถาบันไดจัดใหมีโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมของสถาบันเปนประจําทุกป โดยผูบริหารของสถาบันได
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พบปะ ใหโอวาท และใหความรูกั บบุค ลากรใหมทั้ งสายวิช าการ และสายสนับ สนุน ซึ่ง ผูบ ริหารได เนนให
บุคลากรใหม ตระหนัก และยึ ดมั่นในคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ พร อมทั้ง ถา ยทอดค านิ ยมรว ม
วิสัยทัศน นโยบาย ภารกิจ พันธกิจ และเปาหมายของสถาบั น เพื่อรวมกันขับเคลื่ อนสถาบันไปสูการเป น
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
และในระดับคณะยังไดมีการสงเสริมโดยการจัดทําปายจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัย
และติดประกาศใหอาจารยไดรับทราบโดยทั่วกัน
 เกณฑมาตรฐาน 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
2555 คณะไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรู ทั้ งสิ้น 6 กิจกรรม และมีการดําเนิน การตามแผน
จัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 5 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 83.33 (สกอ.2.4-6.1
สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการจัด การความรู คณะบริห ารธุ รกิจ ประจําป งบประมาณ 2555) และ
ปงบประมาณ 2556 คณะไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรู ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม และมีการดําเนินการ
ตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 4 กิ จกรรม คิดเปนรอยละ 100 (สกอ.
2.4-6.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2556)
นอกจากนี้ สํ าหรับสายวิชาการ สถาบัน ฯ ไดกํ าหนดใหคณะรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อกํากับและ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของสถาบัน และสรุปผลการดําเนินการดังกลาวเสนอสภา
สถาบันและคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในเดือนกันยายนของทุกป
 เกณฑ มาตรฐาน 7 มีก ารนําผลการประเมินไปปรั บปรุง แผนหรือปรั บปรุง การบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 จากขอมู ลในเกณฑมาตรฐาน 6 คณะได นํา ขอมู ล มาดั ง กล า วมาเป น ขอมู ล ประกอบ
การจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2556 โดยแผนดังกลาวมีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
ตามที่ไดกําหนดไวใ นแผนพัฒนาบุคลากรและการจั ดการความรู ระยะ 4 ป คื อ Leaning by Doing,
Leaning by Sharing และ Leaning by Training ซึ่งมีกิจกรรมหรือชองทางการพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ
สํา หรับ บุค ลากรทั้ง สายวิ ชาการและสายสนับ สนุ นทุ กประเภท (สกอ.2.4-7.1 แผนพัฒ นาบุคลากรและ
การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2556)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.2.4-1.1
สกอ.2.4-1.2
สกอ.2.4-1.3
สกอ.2.4-2.1
สกอ.2.4-2.2
สกอ.2.4-2.3
สกอ.2.4-2.4
สกอ.2.4-2.5
สกอ.2.4-2.6

สกอ.2.4-3.1
สกอ.2.4-3.2
สกอ.2.4-3.3
สกอ.2.4-3.4
สกอ.2.1-4.1
สกอ.2.4-5.1
สกอ.2.4-5.2
สกอ.2.4-6.1
สกอ.2.4-6.2
สกอ.2.4-7.1

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปงบประมาณ 2554-2558 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
แผนอัตรากําลัง 4 ป คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559
เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554
แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555
แผนอัตรากําลัง 4 ป คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559
เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554
ขอบังคับสถาบันวาดวยการการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงาน
สถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
(ประเมินระดับสถาบัน)

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน (ประเมินระดับสถาบัน)
1. มีการจัด การหรือจัด บริ การเพื่อใหนัก ศึก ษามีเครื่องคอมพิวเตอรใ ชในอัต ราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จํา เปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิว เตอร การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดา นอาหารและ
สนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูป โภคและรักษาความปลอดภั ยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา ง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี ระบบและอุปกรณปองกันอั คคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ
ที่สนองความตองการของผูรับบริการ
รายการหลักฐาน (ประเมินระดับสถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอนที่มีค วามยื ดหยุน และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียน
การสอนที่เนน การคิด วิเคราะห การมี ทักษะในการเรี ยนรู และแสวงหาความรู โดยผูส อนมีบทบาทในการ
กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหลงขอความรู จัดการเรียนการสอนและ
อํา นวยความสะดวกในการเรีย นรู เพื่อใหผูเ รีย นเกิด ความสั มฤทธิ์ ผลในการเรี ยนรูทุ กรายวิช า ทั้ง นี้โ ดยผา น
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา ตามขอ 1.2
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการออกแบบการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยดําเนินการ ดังนี้ 1) มีการจัดทํา course
syllabus/course outline กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการเรียนการสอน 2) มีการนําเสนอผลงาน
นักศึกษาและใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เปนการสงเสริมใหมีการปฏิสัมพัทธ
ทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 3) มีการศึกษาจาก case study
4) มีการจัดเตรียม POWER POINT ในการสอนและเอกสารเพิ่มเติม 5) มุงจัดการเรียนการสอนใหมีความ
ยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาใชเวลาอยาง
คุมคา อาทิ จัดใหมีการอภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรูนอกสถานที่
(สกอ.2.6-1.1 เอกสารประกอบการสอน / สกอ.2.6-1.2 แบบฟอรม Course Syllabus / course
outline ทุกรายวิชา / สกอ.2.6-1.3 แผนการสอนรายภาคการศึกษา / สกอ.2.6-1.4 เอกสารสื่อการสอน
เชน Power Point - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
 เกณฑมาตรฐาน 2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยดําเนินการดังนี้
2.1 มีการจัดทํา รายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชา
โดยระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้ - จุดมุงหมายของรายวิชา - ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุ
คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา - การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการ
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อธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน - แผนการสอนและการประเมินผล
มีการระบุหัวขอหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช - ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
ที่ชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน โดยในปการศึกษา 2555 ไดมีการจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี เชน บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนช จํากัด และ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด เปนตน (สกอ.2.6-2.1 โครงการศึกษาดูงาน - อางอิงหลักฐานกลุมงาน
การศึกษา)
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในชั่วโมงแรกที่พบ
ผูเรียน (สกอ.2.6-2.2 เอกสารประกอบการสอน / สกอ.2.6-2.3 ใบเซ็นตชื่อของนักศึกษาที่รับเอกสาร อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
 เกณฑมาตรฐาน 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยดําเนินการดังนี้
ทุก รายวิช าที่เ ปด สอนมีการส งเสริม ใหผูเรี ยนเรี ยนรู ดวยตนเองและเรี ยนรูจากการปฏิบั ติจริ ง
ทั้ง ในและนอกหอ งเรีย น อาทิ จัด ใหมีการอภิ ปรายกลุ ม วิ เคราะหปญ หา สัม มนา ทํ ากรณี ศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ เชน วิชา บธ.829 สัม มนาการตลาด ไดมีการสงเสริมใหนัก ศึกษา
ไดมีการฝกปฏิบัติจริง โดยมอบหมายใหนักศึกษาบริหารจัดการราน NIDA Shop ทํานักศึกษาไดมีโอกาสนํา
ทฤษฎี ทางการตลาดมาประยุ กต ในการแกปญหา วางแผน วางแผนกลยุทธ และการตัด สิน ใจทางการตลาด
เปนตน (สกอ.2.6-3.1 เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน หรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้
4.1 คณะบริห ารธุ รกิจไดแตง ตั้งคณะที่ปรึกษา (Advisory Board) ทํา หนา ที่ใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การสอน งานวิจัย และกิจกรรมเพื่อสังคมและสวนรวม
ตอ ผูบ ริหาร/ผูอํา นวยการหลั กสู ตรตา งๆ และ/หรือคณาจารย ประจํา คณะ ประกอบดว ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ผูรู ผูมี
ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม
(สกอ.2.6-4.1 คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board – อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ)
4.2 มีการเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล องคกรภายนอก คณะที่ปรึกษา (Advisory Board)
มาเป น วิท ยากรในวิ ชาสอน โดยในป การศึกษา 2555 คณะได เชิญ ผู ทรงคุณ วุ ฒิจ ากภายนอก อาทิเช น
คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ, คุณศักดา สรรพปญญาวงศ, คุณวรวุฒิ อุนใจ, คุณสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล,
คุณปยะมินท รังษี เทียนไชย เปนต น (สกอ.2.6-4.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร – อางอิงหลักฐานกลุมงาน
การศึกษา)
นอกจากนี้ คณะฯ ยังเนนวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเ รีย นออกมา
ใหมากที่สุด โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก
4.3 การเชิญ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยหรือองคกรจากตางประเทศ มาบรรยายพิเศษ
แกนักศึกษา เชน เชิญ Dr.Ludo Cuyvers มาสอนวิชา BA 502 Business Economics ใหแกนักศึกษาภาคปกติ
โครงการ Eng-MBA เปนตน (สกอ.2.6-4.3 หนังสือเชิญ Visiting Professor – อางอิงหลักฐานกลุมงาน
การศึกษา)
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการจัด การเรียนรูที่พั ฒนาจากการวิจัย หรื อจากกระบวนการจั ดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 คณะมีการจัดโครงการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยสงแบบสํารวจการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหแกอาจารยทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา และสรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับปการศึกษาถัดไป (ปการศึกษา 2556) (สกอ.2.6-5.1 สรุปผลการวิจัย
เชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555)
5.2 นอกจากนี้ คณะยังมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน
ในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน Course Syllabus ของแตละ
รายวิ ชาจะมีการระบุ ง านวิ จั ยที่ ใช ประกอบการเรีย นการสอน และคณะยั งได ส งเสริ มใหคณาจารยทํ าวิ จั ย
กรณีศึกษา (Case Based Research) เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน (สกอ.2.6-5.2 ตัวอยาง Course
Syllabus – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยดําเนินการดังนี้
6.1 ทุกสิ้นภาคการศึกษา สถาบันฯ โดยกองแผนงานไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณ
ในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน
6.2 ในปก ารศึก ษา 2555 ภาคการศึกษา 1/2555 คณะบริห ารธุรกิจมี ผลการประเมิน ความ
คิดเห็น ของผูเ รียนตอคุณ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารยต่ํา กวา 3.51 คะแนน โดยเปน อาจารย
ภายใน จํานวน 1 ทาน และอาจารยพิเศษ จํานวน 2 ทาน และภาคการศึกษา 2/2555 มีผลการประเมิ น
ความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยต่ํากวา 3.51 คะแนน จํานวน 1 ทาน
(สกอ.2.4-6.1 ผลการประเมินความคิด เห็ นของผูเ รียนต อคุณภาพการจั ดการเรี ยนการสอนของอาจารย
ในทุกรายวิชา - อางอิงหลักฐานกองแผนงาน สพบ.)
 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยดําเนินการดังนี้
7.1 คณะบริหารธุ รกิจมีการจั ดทํา บันทึกการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา (สกอ.2.6-7.1 บันทึกการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา) โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูวางแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียน
7.2 ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินความคิดเห็น
ของผู เรียน ในปก ารศึกษา 2554 ไปปรั บปรุง กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรีย นรูตางๆ
อาทิเชน สงเสริมใหมีการศึกษาจากกรณีศึกษามากขึ้น เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการซักถามเพื่อพัฒนาความรู
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของไทย เพิ่ม VDO แสดงตัวอยางที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอน การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน (สกอ.2.6-7.2 ตัวอยาง Course Syllabus - อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการศึกษา)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.6-1.1
สกอ.2.6-1.2
สกอ.2.6-1.3
สกอ.2.6-1.4
สกอ.2.6-2.1
สกอ.2.6-3.1
สกอ.2.6-4.1
สกอ.2.6-4.2
สกอ.2.6-4.3
สกอ.2.6-5.1
สกอ.2.6-5.2
สกอ.2.4-6.1
สกอ.2.6-7.1
สกอ.2.6-7.2

เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
แบบฟอรม Course Syllabus/course outline ทุกรายวิชา
- อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
แผนการสอนรายภาคการศึกษา - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
เอกสารสื่อการสอน เชน Power Point - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
โครงการศึกษาดูงาน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board - อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ
หนังสือเชิญเปนวิทยากร - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
หนังสือเชิญ Visiting Professor – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2555
ตัวอยาง Course Syllabus - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยในทุกรายวิชา - อางอิงหลักฐานกองแผนงาน สพบ.
บันทึกการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวอยาง Course Syllabus - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค 1 และ ง
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการครบ
5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับทุกหลัก สูตรระดับปริญญาตรี ทุก รอบระยะเวลาตามแผนกํ าหนด
การศึกษาของหลักสูตร
ระดับสถาบัน กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงคของ NIDA ไวดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู
3. มีทักษะทางปญญา
4. มีทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
6. มีภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง
7. มีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพื่อสวนรวม
ระดับคณะ ดําเนินการดังนี้
1.1 ในป 2552 คณะบริหารธุ รกิจ ได ทําการประเมิน ผลหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิจ มหาบัณ ฑิต
(สกอ.2.7-1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) และทําการศึกษาความคาดหวัง
และความต องการของตลาดในสังคมธุ รกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบั ณฑิต โดยจัด
เสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น จากตัวแทนกลุมธุรกิจ กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง
และความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หัวขอ “MBA ที่โลก
ธุรกิจตองการ” และ หัวขอ “MBA เสนทางสูความสําเร็จ” โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ
มารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น หลังจากนั้นได นําขอมูลที่ไดจากการเสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศัย
กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความตองการ
ของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สรุปไดดังนี้
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1) ประเด็นผูสําเร็จ MBA จากคณะบริหารธุรกิจ สพบ. พบวา
สัง คมธุรกิจ มีความต องการและคาดหวัง ใหผูผานการศึกษา MBA สามารถนํา วิช า
MBA มาประยุกตกับ การทํางานใหไดตามเปาหมายที่องคกรตองการ ตองมีความรูพื้นฐาน MBA ที่แมนยํา
และรูจักนําไปใชใหเปนประโยชนในการทํางาน ผูที่เรียน MBA ตองเปนผูที่มีแนวคิดอยางมีหลักเกณฑ รูจักการ
ใชหลั กการบริ หารอยา งมี ประสิทธิภ าพ มีกลยุทธ ในการจั ดการ มี วิจ ารณญาณที่ร อบคอบใชในการตัด สิน ใจ
ซึ่งมีผลตอองคกร เปน CEO ที่สามารถวิเคราะห อาการ ปญหา สาเหตุ และวิธีแกปญหาในองคกรใหได
พรอมกับตองมีการ integrated ทุกวิชาเขาดวยกันแลวนําไปประยุกตกับการทํางานจริง มีเปาหมายในงาน
และสามารถสรางผลงานทําใหเปนรูปธรรมได ผูที่จบ MBA ตองนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางานและ
การสราง attitude ที่ดีตอองคกรและเพื่อนรวมงาน มีความทุมเทในการทํางานเพราะเปนการวัดผลงานของ
ตนเองและองคกร พยายามทํา ใหองคกรกา วหนา ไปใหได ผูที่ ทํางานตองโตไปพร อมกั บองคกร นั่น คือการ
เติบโตขององคกรเปนตัววัดผลงานของตนเองดวย
นอกจากนี้การมีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศยังมีความสํา คัญมากเพราะ
ในปจจุบันมีนักลงทุนชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจคอนขางมากและตองการ local staff อีกเปน จํานวนมาก
สถาบั นการเงินระดับโลกเขามาตั้ง ในไทย และยังมีความตองการบุคลากรดา นการเงิน การตลาด การจัดการ
อีก เป นจํา นวนมาก และควรเรีย นภาษาอังกฤษควบคูไปดว ยจึง จะไดผ ลดี อีก ประเด็น ที่สําคัญ คือ ธุ รกิจ ใน
ประเทศไทยเราไม ไดอยูโดดเดี่ยว ธุรกิจส งออกเป นการลงทุน ระหวางประเทศ อาเซียนเหมือน EU สังคม
นานาชาติจะเขามาในการทํางาน จึงตองใหความสําคัญดานภาษาเปนอยางมาก
2) ประเด็นเรื่องหลักสูตร พบวา
หลักสูตร MBA ตองสอดแทรกเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) ดวย
การเปนนักธุรกิจที่ดี ตองดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมดวย การสรางธุรกิจใหไ ดกําไรควบคูกับ สรางสังคมที่อยู
และสิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง จะทําใหประเทศเจริญกาวหนา นอกจากนี้ หลักสูตร MBA ยังตองสอดแทรกเรื่อง
การเปนบริษัทธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) การเปนบริษัทที่ดี ทําอยางถูกตอง ทําสิ่งที่ถูกตอง
จะเปนเกราะคุมกันในการทําธุรกิจ ทําใหเกิดการตัดสินใจอื่นที่ถูกตองตามมา
1.2 คณะบริหารธุร กิจ จึง ได กําหนดคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต ไวดังนี้
I. MBA Learning Goals and Learning Objectives
1. Problem Solving Skills
1.1 Students can pinpoint problematic areas and analyze the root
cause of the problems
1.2 Students demonstrate the abilities to provide short-term and
long-term solutions
2. Integration of Business Functions
2.1 Students have sufficient knowledge in various business
functions to enable integration in an organization.
2.2 Students demonstrate their abilities to relate various business
functions in an organization
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3. Ethics
3.1 Students have demonstrated concern of business ethics and
can apply code of conducts and good corporate governance practices in doing business.
3.2 Students demonstrate concern for the society and can initiate
CSR activities.
4. Leading Change
4.1 Students demonstrate sufficient quantitative analytical skills,
communication skills and technological abilities to make changes.
4.2 Students can demonstrate their leadership skills to implement
the changes for an organization.
II. MSc in FIRM Learning Goals and Learning Objectives
1. Problem solving skills.
1.1 Students can pinpoint problematic areas and analyze the root
cause of the problems.
1.2 Students demonstrate the abilities to provide short-term and
long-term solutions.
2. Ethics.
2.1 Students demonstrate concern of business ethics and can
apply code of conducts and good corporate governance practices in doing business.
2.2 Students demonstrate concern for the society and can initiate
CSR activities.
3. Chartered Financial Analyst® (CFA® ) examination preparation.
The learning objective is for the students pass the CFA Examinations.
4. Financial Risk Manager® (FRM® ) examination preparation.
The learning objective is for the students pass the FRM Examinations.
III. Ph.D. 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. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
1.1 คณะบริหารธุรกิจไดทําการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยนําผลการประเมินความคิดเห็น
ดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สอดแทรกเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) และการ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและพลังงานในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี เชน บริษัท เอสซีจี เอ็กซพี เรีย นช จํา กัด และ บริษัท
สายการบินนกแอร จํากัด เปนตน (สกอ.2.7-2.1 เอกสารประกอบการสอน – อางอิงหลักฐานกลุมงาน
การศึกษา)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะบริหารธุรกิจมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร กลาวคือ มีนักวิชาการศึกษา
ซึ่งรั บผิดชอบแตละโครงการดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิ ด มี การนําระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาช วยในการ
ติดตอประสานงาน เชน Google, Facebook, line เปนตน มี การจัดกิจกรรมพิเศษทั้งทางดานวิ ชาการ
วิชาชีพ ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดานการเสริมสรางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ตลอดจนจั ด สรร
งบประมาณสําหรับการจัด กิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณ ฑิต (สกอ 2.7-3.1 รายงานการ
จัด สรรงบประมาณประจําป - อางอิงหลั กฐานกลุ มงานการเงิน และพั สดุ )
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีระบบและกลไกการสงเสริม ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 คณะบริหารธุ รกิจ มี การประชาสั ม พั น ธ โ ครงการประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ระดั บ สถาบั น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติใหแก นักศึกษาที่สนใจ เชน ฉายขึ้นจอโปรแจกเตอรหนาชั้ นเรียน (กอนเวลา
เรีย น) ประชาสัมพัน ธผ านโทรทัศน LCD บริ เวณที่ ทํา การคณะบริ หารธุรกิจ ชั้น 8, บริเวณหน าห องเรียน
ชั้น 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร ติดโปสเตอรการประชุมวิชาการไวที่บอรด หนาลิฟต ชั้น G อาคารบุญชนะ
อัตถากร, บริเวณที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8, บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เปนตน
4.2 มีคณะกรรมการเงิน ทุนคณะ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการเขารวมการประชุม
ทางวิชาการของนักศึกษา
4.3 คณะมีการจัดประชุมวิชาการของสารนิพนธจากการคนควาอิสระ : การศึกษาธุรกิจแบบ
บูรณาการ ในสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อเปนเวทีในการเผยแพรสารนิพนธใหแกนักศึกษาทุกโครงการ (สกอ.2.7-4.1
ตัวอยางรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการของสารนิพนธจากการคนควาอิสระ : การศึกษาธุรกิจแบบ
บูรณาการ ในสาขาบริหารธุรกิจ)
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ/สถาบัน
5.1 ระดับสถาบัน โดยกลุม งานกิจการนักศึกษา มีการจัดทําแผนการจัด กิจกรรม/โครงการ
ดานเสริมสรา งคุณธรรมและจริ ยธรรมใหแก นัก ศึกษา และดํ าเนิน การจั ดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมตลอดป อาทิ
1) โครงการนิดารวมใจบริจาคโลหิต (ชมรมพุทธศาสตร) จํานวน 4 ครั้ง
2) โครงการบรรยายธรรม เรื่อง “เริ่มปใหมดวยการใชชีวิตอยางมีสติ”
3) โครงการพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
4) โครงการพิธีไหวครู
เปนตน
5.2 ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจไดนําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการดานเสริมสรางคุณธรรม
และจริย ธรรมระดับ สถาบันมาผนวกกับ กิจ กรรม/โครงการระดั บคณะ และจั ดทํ าเป นแผนการจัดกิ จกรรม/
โครงการดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมระดับคณะ (สกอ.2.7-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึก ษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริห ารธุ รกิจ) และประชาสัมพั นธใ หแก
นัก ศึก ษาที่สนใจ และใหความรวมมือ ในการสงนัก ศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการระดั บสถาบันดั งกล าว
นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจยังไดจัดทํา ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อใชเปน
มาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขา
สอบทุกครั้ง และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาดวย (สกอ.2.7-5.2
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)
เกณฑมาตรฐาน 6. มีระบบและกลไกสนับ สนุน การประยุก ตใ ชผ ลงานจากวิท ยานิพนธ
ของนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช ประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน
หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1)
 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ
และมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
1.1 สํานักวิจัยไดจัดอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและ
มีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (สกอ.2.7-7.1 อางอิงการดําเนินงานของสํานักวิจัย)
1.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทํา ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553 และประกาศสถาบันฯ เรื่อง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553 (สกอ.2.7-7.2
ประกาศสถาบั นฯ เรื่ อง แนวทางการจั ดการเรียนการสอนวิทยานิ พนธระดั บปริญญาโท / สกอ.2.7-7.3
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.7-1.1
สกอ.2.7-2.1
สกอ 2.7-3.1
สกอ.2.7-4.1
สกอ 2.7-4.2
สกอ.2.7-5.1
สกอ.2.7-5.2
สกอ.2.7-7.1
สกอ.2.7-7.2
สกอ.2.7-7.3

รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
รายงานการจัดสรรงบประมาณประจําป - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
โปสเตอรการประชุมวิชาการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
อางอิงการดําเนินงานของสํานักวิจัย
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต อง
การสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร โดยดําเนินการทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ ดังนี้
1.1 ระดั บสถาบัน จัด ทํา ขอบัง คับ วา ดว ยสโมสรนักศึกษา, ขอบั งคั บว าด วยชมรมตา งๆ,
ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา, ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อ ง แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย
พฤติกรรม ดา นคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร (สกอ.2.8-1.1
อา งอิง ขอ มูลจากกลุม งานกิจ การนัก ศึก ษา สพบ.) เพื่อเปน นโยบายในการพั ฒนาบัณ ฑิต ของสถาบัน ให มี
ความรูคูคุณธรรม และสถาบันสนั บสนุนใหจัดกิจ กรรมเสริมสรางพฤติกรรมดานคุณ ธรรมจริยธรรมอยา ง
ตอเนื่อง ไดแก ชมรมพุทธศาสตรไดจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมจริยธรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
การจัดโครงการปฏิบัติธรรมเปนพุทธบูชา ประจําทุกเดือน
1.2 ระดับคณะ จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อสรางจิตสํานึก
ใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตในการสอบ (สกอ.2.8-1.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
ทั้งคณะ/สถาบัน โดยดําเนินการดังนี้
2.1 ระดับสถาบัน ทํา การประชาสัมพัน ธเผยแพรขอมูล ในขอ 1.1 ผา นทาง website :
www.nida.ac.th หนั งสื อเวีย น กระดานข าวสาธารณะทางระบบ ICS และระบบ E-Doc (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) และมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดบอรด เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของไดทราบอยางทั่วถึง (สกอ.2.8-2.1 website : www.nida.ac.th / สกอ.2.8-2.2 ระบบ ICS
ของสถาบันฯ)
2.2 ระดั บ คณะ ทํา การแจกประกาศคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เรื่ อง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องผู เ ข า สอบ
ใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขาสอบทุกครั้ง รวมถึงการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบ
ในวัน ปฐมนิ เทศ และและมี การจั ดทําปา ยประชาสัม พันธ การจัดบอรด เพื่อใหนั กศึก ษาและผูเกี่ย วของได
ทราบอยางทั่วถึง
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 เกณฑ มาตรฐาน 3. มีโ ครงการหรื อกิจกรรมสงเสริ มการพัฒนาพฤติก รรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน โดยดําเนินการดังนี้
3.1 ระดับสถาบัน โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา มีแผนการจัดทํ าโครงการหรือกิจ กรรม
ดานเสริม สรา งพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริ ยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเป าหมายวัด
ความสํา เร็จ ที่ชัด เจน เช น มีการระบุตัวบ งชี้ และกํา หนดเปา หมายวัด ความสํา เร็จที่ชัด เจนทุกโครงการ
กิจกรรมตามจํานวนที่จัด (สกอ 2.8-3.1 รายละเอี ยดโครงการ/กิ จกรรมดานเสริมสรางพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
3.2 ระดับคณะ ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นัก ศึก ษา ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผ ลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้
4.1 ระดับสถาบัน มีการประเมินผลโครงการ (สกอ 2.8-4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ เปาหมายอย างนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ เชน ในการจัด
กิจ กรรมโครงการตามแผนงานกลุ มงานกิจการนั กศึกษามี การประเมินผลโครงการตามตั วบ งชี้และเปาหมาย
ที่กํ าหนดระบุอยูใ นแบบฟอรมการจัดกิจกรรมทุ กโครงการ เช น จํ านวนผูเขาร วมกิจกรรม (สกอ 2.8-4.2
รายชื่อจํานวนผูเข ารวมกิจกรรม - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) เปาหมายในการจัดกิจกรรม และแตละ
โครงการจะมีการประเมินผลโครงการโดยมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ (สกอ 2.8-4.3 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม / โครงการ - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) ใหกับผูเขารวมกิจกรรม
โครงการทุกโครงการ และมีการสรุปผลของจํานวนผูเข ารวมกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 90 ของตัวบงชี้ของโครงการ (สกอ 2.8-4.4 แบบสรุปความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) เชน โครงการตักบาตรเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 109 คน มีคะแนนความพึงพอใจ = 94.86 คะแนน
โครงการนิดารวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2556 มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 75 คน มีคะแนนความพึงพอใจ
= 90.08 คะแนน เปนตน
4.2 ระดับคณะ ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาและบุคลากรเขารวมกิจกรรมในโครงการ
ดังกลาว
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.8-1.1
สกอ.2.8-1.2
สกอ.2.8-2.1
สกอ.2.8-2.2
สกอ.2.8-3.1
สกอ.2.8-4.1
สกอ.2.8-4.2
สกอ.2.8-4.3
สกอ.2.8-4.4

อางอิงขอมูลจากกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
website : www.nida.ac.th
ระบบ ICS ของสถาบันฯ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดานเสริมสรางพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
รายงานการประเมินผลโครงการ - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
รายชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรม - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม / โครงการ
- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แบบสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90
- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
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องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ : จํานวน 2 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดตัวบงชี้
: กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา
ระดับ สถาบั น มีการจัด บริการให คํา ปรึกษาทางวิช าการและแนะแนวการใช ชีวิตแกนักศึกษา
คือ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกคณะทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการจัดกิจกรรมในดานตางๆ ใหกับนักศึกษาของสถาบันครอบคลุม โดยให
คําแนะนําทั้งในดานวิชาการ สวัสดิการ การจัดกิจกรรมและการใชชีวิตของนักศึกษา
สถาบัน มีการแตงตั้งผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา คอยกํากับดูแลและใหคําปรึกษากับ
นักศึกษาทุกดานและสถาบันไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศรวมในระดับสถาบันเพื่อใหความรูและแนะแนวกับนักศึกษา
ในการใชชีวิตในสถาบัน เชน ในด านหอพัก ดานเงินกองทุ นเพื่ อสวั สดิการนักศึ กษา และมีก ารจั ดทํา คูมือ
นักศึกษาใหม ใหกับนักศึกษาแจกในวันปฐมนิเทศดวย
สถาบันมีระบบฐานขอมูลระบบ AVS ซึ่งเปนระบบดานการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษาของ
กองบริการการศึกษาของสถาบัน ซึ่งจะจัดเก็บประวัติ (ระเบียนยอ) ของนักศึกษาทุกคนทุกคณะซึ่งนักศึกษา
สามารถแกไขรายละเอียดของตนเองผาน http://reg.nida.ac.th และคณะมีการติดตอสงขาวสารไปยังนักศึกษา
ผานฐานขอมูลดังกลาว (สกอ.3.1-1.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
ระดับคณะ มีการจั ดบริการใหคํา ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิ ตแกนั กศึกษา
โดยมีรายละเอียดที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีตาราง Office Hour ของอาจารย
(2) จัดชองทางในการสื่อสารคณาจารยและเจาหนาที่ของคณะ อาทิ website, e-mail, ระบบ ICS
(3) นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพใหกับนักศึกษาเปนประจําทุก ป
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจไดกิจกรรมโครงการบรรยาย โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาถายทอด
ประสบการณและใหความรูกับนักศึกษาในหัวขอตางๆ อาทิเชน กิจกรรมการสงเสริมสรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
ไดแก หัวขอ “Break the Ice”, “Self Expression and Business Etiquette”, “Business Presentation”
โครงการอบรม Career Development Center ไดแก หัวขอ “Negotiations กลยุทธ การเจรจาตอรองเพื่อ
ความสํา เร็จอยา งเหนื อชั้ น”, “Team Building” โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน ไดแก หัวขอ
“Personal Development” เปนตน (สกอ.3.1-1.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
คณะบริหารธุรกิจ /สกอ.3.1-1.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
ระดับสถาบัน มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ดังนี้
(1) การจัดทํา Website ใหกับนักศึกษาและมีการสงขอมูลขาวสารทาง E-mail ใหกับนักศึกษา
ปจจุบัน มีการใหบริการขอมูลขาวสารทาง Social network (Twitter Facebook) และมีการจัดบอรดใหความรู
กับนักศึกษาตามสถานการณตางๆ
(2) การส งขอมูลขาวสารความรูที่มี ประโยชนของสถาบัน ใหนักศึกษาไดทราบ โดยการจัด ทํา
เครือขายโทรทัศน LCD โดยติดตั้งไวที่โรงอาหาร ที่ชั้นลางอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา อาคารมาลัย หุวะนันท
ซึ่งนักศึกษาสามารถรับชมไดเมื่อวางจากการเรียนและมีการนั่งประชุมกลุม หรือพักผอนหลังจากเลิกเรียนแลว
(3) การประชาสัมพั นธข อมู ลข าวสารการใหบ ริการต างๆ ที่อ าคารกี ฬาและสโมสรนั กศึ กษา
โดยใหขอมูลขาวสารผานจอ Touch screen ซึ่งนักศึกษาสามารถรับทราบการใหบริการเกี่ยวกับการมาใช
บริการในดานตางๆ ของอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษาไดวามีการใหบริการอะไรบางกับนักศึกษา
(4) การจัดทําวารสารขาวนิดาราย 2 เดือน เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูลขาวสารของทางสถาบัน
(5) การผลิตรายงานวิทยุ/โทรทัศน (รายการที่นี่เสรีไทย รายการปญญาแผนดิน) เชน การวิเคราะห
ผลลัพธและผลกระทบจาก AEC ที่มีตอสถานศึกษาไทย, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการศึกษา, วิทยานิพนธ จุดเริ่มตนสูธุรกิจออนไลน เปนตน
นอกจากนี้ สถาบั นยั ง มีการบริการโดยบุ คลากรของสถาบัน ในการตอบขอมู ลขา วสารทาง
โทรศัพทใหกับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไมสะดวกในการเดินทางมาที่สถาบันอีกดวย สถาบันจัดกลองรับฟง
ความคิด เห็น 5 จุด บริ เวณอาคารกีฬ าและสโมสรนั กศึกษา และกล องรับ ฟง ความคิด เห็นของศูน ยร าชการ
ใสสะอาด ที่บริเวณชั้นลาง อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา โดยมีไวเพื่อรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษา
ของสถาบัน (สกอ.3.1-2.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
ระดับคณะ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ดังนี้
(1) จัดทํา วารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบ ทความทางวิช าการ/งานวิจั ย
ดานบริหารธุรกิจ (สกอ.3.1-2.2 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal))
(2) การประชาสัมพันธผาน Website (www.nidabusinessschool.com) ใหกับนักศึกษา
และมีการสงขอมูลขาวสารทาง E-mail และ SMS ใหกับนักศึกษา
(3) การประชาสัมพัน ธขอมูลขาวสารการให บริการตางๆ ผานจอโปรแจกเตอรหนาชั้นเรียน
(กอนเวลาเรียน)
(4) การประชาสัมพันธผานโทรทัศน LCD บริเวณที่ทํา การคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 บริเวณ
หนาหองเรียน ชั้น 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
(5) การติดโปสเตอรการประชุมวิชาการไวที่บอรด หนาลิฟต ชั้น G อาคารบุญชนะ อัตถากร
บริเวณที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8, บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา
ระดับสถาบัน มีการจัดกิ จกรรมใหความรูเกี่ยวกับด านการประกั นคุณภาพการศึกษา และเพิ่ ม
ประสบการณวิชาชีพ โดยจัดสัมมนาเครือขาย MOU ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน
และไดเชิญ ผูบริหารของสถาบันเครือขายรวมเสวนาแสดงความคิดเห็นเรื่อง “ประโยชนที่นักศึก ษาไดรับจาก
การประกันคุณภาพ” อีกทั้งกลุมงานกิจการนักศึกษา ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาฝกงาน ในดานการ
ใหยืมอุปกรณกีฬาและการใหบริการดาน Fitness มีการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรูประสบการณจากพี่สูนอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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โดยเชิญ ศิษยเ กามาเปนวิ ทยากรและถายทอดให ความรูและประสบการณกับนัก ศึก ษาเพื่ อ เสริม สรา งองค
ความรูใหกับรุ นนอง อีกทั้ งยัง มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาประชุมวิชาการในดานตางๆ ใหกับนักศึกษา
ของสถาบัน ไดรั บการพัฒ นาเสริม สรา งประสบการณทางวิช าการและวิช าชีพ อยา งตอ เนื่อ ง (สกอ.3.1-3.1
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
ระดับคณะ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
โดยเชิญ วิท ยากรผูเ ชี่ย วชาญมาถายทอดประสบการณวิชาการและใหความรูวิชาชีพกับนักศึกษาในหัวขอตางๆ
(สกอ.3.1-3.2 แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา) ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม
โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา
โครงการ Y-MBA รุนที่ 33-34
การแขงขันกีฬาภายใน โครงการ Y-MBA รุนที่ 31-34
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในแตละรุน
กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
โครงการอบรม Career Development Center
หัวขอ “Negotiations กลยุทธการเจรจาตอรองเพื่อความสําเร็จอยาง
เหนือชั้น” โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
โครงการอบรม Career Development Center
หัวขอ “Team Building” โดย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน
กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA รุน 71 หัวขอ “Break the Ice”
โดย อาจารยสุพัฒน สังขสายศิริกลุ
กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA รุน 71 หัวขอ “Self Expression and Business
Etiquette” โดย ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร
กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA รุน 71 หัวขอ “Business Presentation”
โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน สําหรับโครงการ Y-MBA
รุนที่ 29-30
กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “MBA ในความคาดหวังขององคกร”
โดย คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการเงิน”
โดย คุณศักดา สรรพปญญาวงศ
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “ปจจัยความสําเร็จของการเปนผูประกอบการ”
โดย คุณวรวุฒิ อุนใจ

ระยะเวลา
4-5 สิงหาคม 2555
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
28 ตุลาคม 2555
เวลา 9.00-18.00 น.
15 พฤศจิกายน 2555
26 พฤศจิกายน 2555
26 พฤศจิกายน 2555
4 ธันวาคม 2555
4 ธันวาคม 2555
6 ธันวาคม 2555
22 ธันวาคม 2555
ณ สนามกอลฟนวธานี
10 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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ลําดับที่
14
15
16
17
18

กิจกรรม
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการตลาด”
โดย คุณสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล
การสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการ RMBA รุนที่ 71,
English MBA รุนที่ 24 และ YMBA รุนที่ 35
โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
หัวขอ “Approach The Career Consultant”
โดย คุณปยะมินท รังษีเทียนไชย
โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
หัวขอ “Personal Development” โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต
โครงการอบรม “Business Presentation”
โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
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ระยะเวลา
14 มกราคม 2556
22 มกราคม 2556
7 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
ระดับสถาบัน มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา เชน มีการใหบริการ
ขอมูลขาวสารใหศิษยเกาผานทาง Website ของสถาบัน และมีการสงขอมูลขาวสารผานทาง E-mail และ
มีจ ดหมายขอมูล ขา วสาร จดหมายขา วนิ ดา วารสารนิ ดาสัมพั นธ และมี การจัดทํ าทํา เนี ยบศิ ษย เก าใหกั บ
นักศึกษาไทย และนักศึกษานานาชาติ และมีสื่อทางวิทยุ TV ดาวเทียม มีแหลงขอมูลปอนกลับใหกับศิษยเกา
ทางเว็บไซด
อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมโครงการนิดานัดพบแรงงาน โดยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนต อศิษย เกาเปน ประจํา ทุก ปก ารศึกษา และสถาบัน มีก ารจัดตั้งสมาคมศิษยเกา ของคณะและยังมี
การจั ดงานคืน สูเ หยาใหกับ ศิษ ยทุ กคณะได กลั บมาพบปะและสรา งเครือขา ยระหวา งศิ ษย เก าดว ยกั นอี กด วย
(สกอ.3.1-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
ระดับคณะ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี้
1) มีการจัดทําฐานขอมูลศิ ษยเกาคณะบริหารธุรกิจ ดําเนินการโดยสมาคมศิษยเกานักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni)
2) จัดทําเอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาว/กิจกรรมตางๆ ที่คณะจัดไปยังศิษยเกา ดําเนินการ
โดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni) (สกอ.3.1-4.2 เอกสาร/จดหมาย
เวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ – อางอิงหลักฐานจากสมาคมศิษยเกาฯ)
3) จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ ดานบริหารธุรกิจ
(สกอ.3.1-4.3 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal))
4) มีการใหขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซด http://www.nidabusinessschool.com (alumni)
(สกอ.3.1-4.4 www.nidabusinessschool.com) และ Facebook NIDA Business School Alumni :
https://www.facebook.com/nidabusinessschoolalumni
(สกอ.3.1-4.5 https://www.facebook.com nidabusinessschoolalumni)
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
ระดับสถาบัน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา โดยสถาบันมีการจัด
โครงการสั มมนาวิ ช าการประจํา ป 2556 สถาบั น บัณ ฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร ในวั นที่ 1 เมษายน 2556
(สกอ.3.1-5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) และมีการเชิญศิษยเกาเขารวมงานดังกลาว
ระดับคณะ ดํา เนินการโดยสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni)
ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป (สกอ.3.1-5.2 แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานสมาคมศิษยเกาฯ)
ไดแก
ดานวิชาการ
1) สนับสนุนจัดทําวารสารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจ
2) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ NIDA SHOP แนะนํา และใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะใหกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของ NIDA SHOP
3) จัดสัมมนาวิชาการ Alumni Seminar เรื่อง “Evolution of Organizational Change for Success” วันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13:00-16:15 น. ณ หองประชุม ดร.สมศักดิ์ และ คุณหญิง
ปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4) จัดงานสัมมนา Thailand Lecture ครั้งที่ 4 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555
ณ โรงแรม อมารี หัวหิน
5) จัดโครงการ Business Matching ระหวางเจาของธุรกิจ จากสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ
(NIDA Business School) และเจาของธุรกิจ ในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ร วันที่ 29 - 31
พฤษภาคม 2556
6) จัดงานสัมมนา “Vietnam Economy Forum” โดย Dr. Tran Dinh Lam Director,
Center for Vietnamese and Southeast Asian Studies, University of Social Sciences and
Humanities,Vietnam National University, Ho chi Minh City, Vietnam วันเสารที่ 15 มิถุนายน 2556
เวลา 13.00 – 16.15 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สมาชิกสัมพันธ
1) งานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษาเกาดีเดน ประจําป 2555 วันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2555
ณ SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT, Ballroom 2
2) รวมจัดการแขงขันกอลฟ NIDA-SASIN วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ สนามกอลฟกรุงกวี
3) จัดซุมแสดงความยิ นดี และแจกอาหารวางพรอมน้ําดื่มกับมหาบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 29
มกราคม 2556 เพื่อเปนการแสดงความยินดี แดมหาบัณฑิตที่เขารับประราชทานปริญญาบัตร
4) จัด การแขง ขันกอล ฟประจําป ครั้งที่ 11 วัน ศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกอล ฟ
เดอะ เลกาซี่
กิจกรรมเพื่อสังคม
1) รวมพิธีไหวครู และพิธีมอบโลนักศึกษาเกาดีเดน, มอบรางวัลเรียนดีแกนักศึกษา ประจําป 2555
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2) เขา เฝาทูล ละอองพระบาททูลเกลาฯ ถวายเงิน รายไดจ ากการแขง ขันกอลฟ การกุศล เพื่อ
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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 เกณฑมาตรฐาน 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอ
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ระดับสถาบัน โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา อยูระหวางการดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาและการใหบริการดานขอมูลขาวสาร ครอบคลุมการใหบริการขอ 1-3
จํานวนนักศึกษาของสถาบันทุกคณะ ทั้ง 3 ดาน
1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตในสถาบัน
2. การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาศิษยเกา
3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 โดยในการ
จัดกิจกรรมทุกโครงการ มีประเมินคุณภาพการใหบริการทุกโครงการในขอ 1-3 โดยสรุปผลจากแบบสอบถาม
จากผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งผลสรุปทุกกิจกรรมไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 (จากคะแนน 5) (สกอ.3.2-6.1
สรุปผลการประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
ระดั บ สถาบั น มี การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการให บ ริ ก ารมาใช เ ป น ข อมู ล ในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา เชน กลุมงานกิจการนักศึกษา มีการนําผลการสํารวจ
การจัดกิจกรรม/โครงการของนักศึกษามาพิจ ารณารว มกับผูที่เกี่ย วของ โดยมีการนํา ผลการประเมินมาสรุป
ในการประชุม อาจารยที่ป รึกษาเกี่ยวกับ กิจกรรมนัก ศึกษา โดยประชุม 3 เดือน/ครั้ง และที่ประชุมกลุมงาน
กิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ อีกทั้ง
ยังมีการใหสโมสรนักศึกษาจัดทํา รายงานสรุปวิพากษของสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับการใหบริการของหนวยงาน
ตางๆ ของสถาบันที่เกี่ ยวของกับนักศึ กษาในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการกิจ กรรมนั กศึ กษา มาใชเ ปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษาอยางตอเนื่อง และไดจัดทําเอกสารสรุปผล
การรายงานนําเสนอผูบริหารทราบ (สกอ.3.1-7.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
ระดับคณะ ในปก ารศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจได นํา ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเรียน ในปการศึกษา 2554 ไปปรับปรุงการจัดบริการที่ตอบสนองนักศึกษาตางๆ อาทิเชน
ปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยาย, ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ, ปรับปรุงการใหบริการ, จัดกิจกรรม /
โครงการในหัวขอที่นักศึกษาตองการในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2555 (สกอ.3.1-7.2
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.3.1-1.1
สกอ.3.1-1.2
สกอ.3.1-1.3
สกอ.3.1-2.1
สกอ.3.1-2.2
สกอ.3.1-3.1
สกอ.3.1-3.2
สกอ.3.1-4.1
สกอ.3.1-4.2
สกอ.3.1-4.3
สกอ.3.1-4.4
สกอ.3.1-4.5
สกอ.3.1-5.1
สกอ.3.1-5.2
สกอ.3.2-6.1
สกอ.3.1-7.1
สกอ.3.1-7.2

อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal)
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
เอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
- อางอิงหลักฐานจากสมาคมศิษยเกาฯ
วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal)
http://www.nidabusinessschool.com (alumni)
https://www.facebook.com nidabusinessschoolalumni
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานสมาคมศิษยเกาฯ
สรุปผลการประเมินโครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบันฯ ซึ่งดําเนินการโดยกลุมงาน
กิจการนักศึกษา ในสวนของคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
ระดับสถาบั น มีการจัดทําแผนบริหารการจัดทํา กิจกรรมนักศึกษาประจําป (สกอ.3.2-1.1
แผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2555 - อางอิ ง
หลักฐานระดับสถาบัน) และมีแผนบริหารงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2-1.2 อางอิงหลักฐาน
ระดับ สถาบั น) และแผนพัฒนานักศึกษาที่สง เสริมผลการเรี ยนรูตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับอุ ดมศึกษา
แหงชาติ ทุกด าน เช น มีการจั ดทํ าแผนการจัดทํ ากิจ กรรมนักศึกษาประจํ าป คลอบคลุ มมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ กษาแห งชาติทุ กดา น โดยมี กิจกรรมดา นวิช าการ ด านกี ฬาและการสง เสริม สุข ภาพ ดา นการ
บํา เพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการสงเสริมดานประชาธิปไตย มีแผนบริหารงบประมาณ ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปงบประมาณ
และสโมสรนักศึกษาไดจัดทําโครงการกิจกรรมตามแผนการดําเนินการการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําป (สกอ.
3.2-1.3 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) และกลุมงานกิจการนักศึกษายังไดจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
ระดั บ คณะ ส ง นั กศึ กษาเขา รว มกิจ กรรม/โครงการที่ จั ด โดยกลุ ม งานกิจ การนั กศึกษาตาม
แผนการจัด ทํา กิจกรรมนั กศึกษา นอกจากนี้ คณะบริ หารธุร กิจ ยั งไดจั ดทํา แผนการจัดกิ จกรรมนัก ศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวยกิจกรรม/โครงการระดับสถาบันและคณะ ซึ่งครอบคลุม
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดั บอุดมศึกษาแหง ชาติ เชน ดา นวิชาการ ดานบํา เพ็ญประโยชนและรักษาสิ่ง แวดล อม
ดานเสริมสรางคุณ ธรรมและจริยธรรม ดา นสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย (สกอ 3.2-1.4
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
ระดับสถาบัน มี กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา เชน
การเขารวมกิจกรรมสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน และจัดใหมีโครงการ
บรรยายใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเห็นความสําคัญและเพิ่มทักษะแกนักศึกษาในการ
จัดโครงการประกันคุณภาพดังกลาว
สถาบัน มีการจัดอบรมและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคณะ
และสโมสรนักศึกษา โดยการเชิ ญผูอํานวยการกองแผนงานมาบรรยายใหความรูและทักษะด านการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาของสถาบัน และในโครงการ ND 4000 ที่จัดใหกับนักศึกษาใหมก็มีหัวขอ
บรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ในวิชาเสริมพื้นฐาน (ND 4000) (สกอ.3.2-2.1 อางอิงหลักฐาน
ระดับสถาบัน) และสอดแทรกความรูและทักษะดา นการประกันคุณภาพใหกับนักศึกษาใหมกอนการเปดภาค
การศึกษาดวยเชนกัน
ระดับคณะ ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ไดแก
การจั ดทํ าเอกสาร “นัก ศึกษากับ การประกันคุ ณภาพการศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ สถาบัน
บัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร” และเผยแพร แจกให กับ นัก ศึก ษาทุกคนในวัน ปฐมนิ เทศนัก ศึก ษาทุกโครงการ
เอกสารดังกลาวมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของนักศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา การนําระบบ PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา (สกอ 3.2-2.3 เอกสาร “นักศึกษา
กับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”)
นอกจากนี้ คณะไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการระดับสถาบัน ซึ่งจัดโดยกลุมงานกิจการ
นักศึกษาอีกดวย
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัด กิจ กรรมที่ดําเนินการโดยนัก ศึกษาอยางนอย 5 ประเภท สําหรับ ระดับปริญญาตรี และอยางนอย
2 ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ สถาบั น โดยกลุม งานกิ จการนัก ศึกษา มีการสง เสริมใหนัก ศึกษานํา ความรูด านการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา โดยมุงเนนกระบวนการ PDCA ในกิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยมีการรายงานผลกิจกรรมตางๆ ตามกระบวนการ PDCA
คือ มีการเขียนแผนงาน/โครงการ (Plan) ลงมือปฏิบัติ ตามแผน (Do) ประเมินผลโครงการ (Check) และ
นํา ผลการประเมินมาปรั บปรุ งการทํ างานโครงการตอไป (Act) (สกอ 3.2-3.1 อางอิงหลั กฐานระดั บสถาบัน)
อาทิ
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา เชน มีโครงการกีฬาภายใน โครงการ
แขงขั นกี ฬานิดา ฟุต บอลนิด าคั พ (ชมรมฟุต บอล) โครงการแขง ขัน กีฬ าบาสเกตบอล โครงการแขงขั นกี ฬา
บัณฑิตสัมพันธแหงประเทศไทย โครงการแขงขันเทเบิลเทนนิสในสถาบัน (ชมรมเทเบิลเทนนิส)
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- กิจ กรรมบํา เพ็ ญประโยชน หรือรักษาสิ่ง แวดล อม เช น มี โ ครงการอนุ รักษพ ลัง งานและ
สิ่งแวดลอม โครงการแบงปนความรัก ความหวงใย และมอบอนาคตที่สดใสแกนกตัวนอยไรรังนอน โครงการ
บริจาคโลหิต
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน มีโครงการจริยธรรมและศาสนา ในกิจกรรม
วันมาฆบูชา กิจกรรมวันอาฬหบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการพิธีไหวครูประจําป โครงการดนตรีในสวน
ระดับคณะ สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา นอกจากนี้
คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุ รกิจ และ
มีการดําเนินงานตามแผนดังกลาวซึ่งเปนกิ จกรรมที่มี การดําเนินงานตลอดป (สกอ.3.2-3.2 แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ) ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เชน กิจกรรมการสงเสริมสรรถนะ
วาที่ผูนําภาคธุรกิจ กิ จกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษั ทเอกชนที่ มีการจัดการที่ดี กิ จกรรมเตรี ยมความพร อมกอ น
สําเร็จการศึกษา โครงการอบรม Career Development Center
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน
ระดับสถาบั น มี การจัด ตั้งสโมสรนั กศึกษา เพื่อเปนองคกรสร างเครือขายทั้ งภายในและ
ภายนอก มีกิจกรรมโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางนักศึกษาภายทั้ งภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน เชน โครงการสรางเครือขายระหวางนิดากับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เปนประจําทุกป
และมีโครงการสรางเครือขายระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย มีโครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT และมี
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT (สกอ 3.2-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
นอกจากนี้ สถาบันยังสนับสนุนใหนักศึกษาของสถาบันรวมมือในการสรางเครือขายและเขารวม
ในการสัมมนาสรางเครือขายระหวาง 8 สถาบัน ในการทําความรวมมือขอตกลง MOU ในการใหความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมวิชาการและดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 8 แหง ดังนี้ คื อ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 3. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย 4.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 6. สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร 7. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนตน
ระดับคณะ สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา กลาวคือ
เขาเปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา และเขารวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ ขางตน
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการประเมินความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ระดับสถาบัน มีการประเมิ นความสําเร็จตามวั ตถุประสงคของแผนการจัด กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เชน ในการจัดกิจกรรมโครงการทุกโครงการจะมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
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แผนการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ กษา ซึ่ ง ในแต ล ะโครงการกิจ กรรมจะมี การประเมิ น ผลการจั ด กิจ กรรม
ตามแบบฟอรมของ สกอ. และมีการประเมินผลโครงการทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ และนํามาสรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จ โดยวัดระดับตามวัตถุประสงคของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการ
รายงานผลและนํ าเขาในที่ ประชุม อาจารยที่ ปรึกษากิจ กรรมนักศึ กษา และที่ ประชุม ของกลุมงานกิจ การ
นักศึกษา กองงานผูบริหาร หลังจากที่ไดมีการจัดกิจกรรมไปแลวทุกโครงการกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.25.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
ระดั บ คณะ คณะบริ หารธุ รกิ จมี การประเมิ น ความสํ า เร็จ ตามวั ต ถุป ระสงค ของแผนการจั ด
กิจ กรรมพัฒ นานักศึกษา ปการศึกษา 2554 โดยเสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ ครั้งที่
3/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุน ายน 2554 และนํา ผลการประเมิน มาปรุงปรุง โดยจัดทํ าเป นแผนการจัด กิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2555 (สกอ.3.2-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ
ครั้ง ที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุ นายน 2554 – อางอิงหลักฐานกลุ มงานการศึกษา) และทํ าการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการ โดยในการจัดกิจ กรรมทุก โครงการ มีประเมินคุ ณภาพการใหบ ริการทุกโครงการ
โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรม ซึ่ งผลสรุปทุกกิจกรรมไดคะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.51
(จากคะแนน 5) (สกอ.3.2-5.3 สรุปผลการประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจ กรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ระดับสถาบัน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา เชน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป โดยมีการ
สังเคราะหการจัดกิจกรรม ในดานวิชาการ ดา นกีฬาและการสงเสริมสุข ภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน และ
การรักษาสิ่ง แวดล อม ดา นเสริ มสรา งคุ ณธรรมและจริยธรรม ด านสง เสริมศิล ปวัฒ นธรรมและการสงเสริม
ดานประชาธิปไตย และมีการประเมินผลงานตามโครงการ เกี่ยวกับปญหาอุปสรรค การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ในการจั ดกิจกรรมเพื่อนํ าไปเปน แนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจ กรรมนักศึกษาในป การศึกษาตอไป
โดยนํามาสรุปในที่ประชุมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และในการประชุมของกลุมงานกิจการนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ ทุกกิจกรรมโครงการ (สกอ.3.2-6.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
ระดับคณะ ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเรียน ในปการศึกษา 2554 ไปปรับปรุงการจัดบริการที่ตอบสนองนักศึกษาตางๆ อาทิเชน
ปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยาย, ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ, ปรับปรุงการใหบริการ, ปรับเพิ่มใหมี
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี จัดกิจกรรม /โครงการในหัวขอที่นักศึกษาตองการ
ในการจัดทํ าแผนการจั ดกิจ กรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2555 (สกอ.3.2-6.2 แผนการจัดกิจกรรมนัก ศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ) และมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2554 โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และนําผลการประเมินมาปรุงปรุงโดยจัดทํา เปนแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นั กศึ กษา ป ก ารศึ กษา 2555 (สกอ.3.2-6.3 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการโครงการภาคปกติ
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.3.2-1.1
สกอ.3.2-1.2
สกอ.3.2-1.3
สกอ 3.2-1.4
สกอ.3.2-2.1
สกอ.3.2-2.2
สกอ.3.2-2.3
สกอ.3.2-3.1
สกอ.3.2-3.2
สกอ.3.2-4.1
สกอ.3.2-5.1
สกอ.3.2-5.2
สกอ.3.2-5.3
สกอ.3.2-6.1
สกอ.3.2-6.2
สกอ.3.2-6.3

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปการศึกษา 2555 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
เอกสาร “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
กิจกรรม/โครงการ - อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สรุปผลการประเมินโครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
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องคประกอบที่ 4
การวิจัย

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ :
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กระบวนการ
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนดานการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ไดแก
1.1 คณะมี แผนงานวิ จั ย และงบประมาณสนั บสนุ น การจั ด ทํ า งานวิ จั ย ซึ่ ง ปรากฏอยู ใ น
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน) โครงการ
ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิช าการทุกระดับ และโครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสารและเสนอผลงานวิจัย (สกอ 4.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (โครงการ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน) )
1.2 มี ค ณะกรรมการเงิ น ทุ น คณะบริห ารธุร กิจ เป น ผู พิ จ ารณาจั ด สรรทรัพ ยากรการเงิน
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งจากงบประมาณเงินรายได และงบประมาณเงินทุนคณะ
(สกอ 4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงิ นทุ นคณะบริ หารธุ รกิ จ)
1.3 มีค ณะทํา งานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจํา คณะ (Intellectual Cotribution)
เปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑสถาบัน (อางอิงเกณฑสํานักวิจัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) กําหนด (สกอ. 4.1-1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย
ประจําคณะ (Intellectual Contribution) )
1.4 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําผลงานวิจัย
1.5 ประกาศสถาบันบัณ ฑิต พัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑก ารเบิกจา ยเงินสนับสนุน
เพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (สกอ. 4.1-1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)
1.5 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ ” ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (สกอ 4.1-1.4
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ จาก
งบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 สงเสริมใหอาจารยนําผลการวิจัย ไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
กลาวคือ คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและมีการจั ดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน Course Syllabus ของแตละรายวิชาจะมีการ
ระบุงานวิจัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน อาทิเชน
1) งานวิจัย เรื่อง "การศึกษาระดับการรับรูเรื่องแรงจูงใจและระบบคานิยมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการทํา งาน" ของ รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย นํ าไปเปน สวนหนึ่ง ของการเรี ยนการสอน วิ ชา "บธ.610
การบริหารทรัพ ยากรมนุ ษ ย และพฤติกรรมองคการ" และกํา หนดเป นงานวิ จัย ศึ กษาเพิ่ ม เติม ใน Course
Syllabus นอกจากนี้ ยั ง นํ า ผลจากรายงานวิ จั ย ดั ง กล า วไปเป น องค ค วามรู ส ว นหนึ่ ง ของการจั ด อบรม
โครงการ EGAT Get Ready Program (สกอ.4.1-2.1 Course Syllabus วิชา บธ. 610 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ)
2) งานวิจัย เรื่อง "CLUSTER-BASE ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE FOR
THE NORTHEAST OF THAILAND" ของ อ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต นําไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
วิช า “บธ.650 การบริหารการปฏิบั ติก าร" และกํา หนดเป นงานวิจัย ศึกษาเพิ่ม เติม ใน Course Syllabus
นอกจากนี้ ยังนําผลจากรายงานวิจัยดังกลาวไปเปนองคความรูสวนหนึ่งของการจัดอบรม โครงการ "Executive
Mini MBA" รุนที่ 1 (สกอ.4.1-2.2 Course Syllabus วิชา บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ)
3) งานวิจัย เรื่อง "Weight and Stock Selections for Equity Portfolio Management:
Evidence from the Stock Exchange of Thailand" ของ รศ.ดร.กําพล ปญญาโกเมศ นําไปเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน วิชา "บธ.640 การบริหารการเงิน" "บธ.849 สัมมนาการเงิน" และกําหนดเปนงานวิจัย
ศึกษาเพิ่มเติมใน Course Syllabus นอกจากนี้ ยังนําผลจากรายงานวิจัยดังกลาวไปเปนองคความรูสวนหนึ่ง
ของการบรรยาย โครงการ "Single License" (สกอ.4.1-2.3 Course Syllabus วิชา บธ.640 การบริหาร
การเงิน /สกอ.4.1-2.3 Course Syllabus วิชา บธ.849 สัมมนาการเงิน) เปนตน
นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยกรณีศึกษา (Case Based Research)
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
2.2 กําหนดใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย ตัวอยางเชน อาจารยกําหนดให
นักศึกษาที่ไดรับทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย (TA) มาชวยในงานวิจัยของอาจารย เปนตน
2.3 ส ง เสริ ม ใหนั ก ศึก ษาเขา ฟง การบรรยายการสั ม มนาหรื อ เกี่ย วกับ ผลความก า วหนา
ในงานวิจั ยของอาจารยห รือเขารวมการจัด NIDA Academic Forum และการเขารว มประชุม วิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย โดยดําเนินการดังนี้
3.1 มีการกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจํา อยางชัดเจน และ
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานวิจัยที่กําหนด (สกอ. 4.1-3.1 ขอกําหนดภาระงานดาน
การวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระงานอาจารย (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน) )
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3.2 จัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุ คคล แหลงคนคว าตา งๆ เพื่อสนั บสนุน งานวิจัย
และงานสรางสรรค อาทิ 1) จัดสรรทรัพยากรการเงินใหแกอาจารยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค 2) สงเสริมใหอาจารยนําโครงการวิจัยไปนําเสนอและตีพิมพเผยแพร โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากงบประมาณเงินทุนคณะ 3) การเชื่อมโยงจาก website ของสถาบันฯ ไปสูแหลงคนควา ThaiLis
และแหลงอื่น อาทิ ACM Portal (Full Text), Blackwell-synergy, IEL (IEEE) (Full Text), Science
Direct, Direct Collection - สกอ. (สกอ 4.1-3.2 หลักฐานการเชื่อมโยงจาก website ของสถาบันฯ ไปสู
แหลงคนควา ThaiLis และแหลงอื่น (อางอิงหลักฐานจากสํานักบรรณสารการพัฒนา) )
3.3 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
เชน มีการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินทุนคณะ (สกอ 4.1-3.3
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ จาก
งบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)
3.4 เผยแพรความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกคณาจารยอยางทั่วถึง โดยการติดประกาศ
และแจกเอกสารจรรยาบรรณการวิจัยไปยังคณาจารยทุกทาน และเผยแพรเอกสารดังกลาวผานทาง website :
www.nidabusinessschool.com (สกอ.4.1-3.4 ขอบังคับ/จรรยาบรรณการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
3.5 มีการจัดเก็บขอมูลทางดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยผานระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน (สกอ.4.1-3.5 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.1 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มี แ บบฟอร ม ขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า ผลงานทางวิ ช าการ
(งานวิจัย / ตํารา / กรณีศึกษา) จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให อาจารยที่ประสงคจะขอรับเงินทุน
สนับสนุนการจัดทํางานผลงานทางวิชาการดังกลาวยื่นขอเสนอโครงการ และเสนอคณะกรรมการเงินทุนคณะ
พิจารณา (สกอ 4.1-4.1 แบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย / ตํารา /
กรณีศึกษา) จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ) อนึ่ง คณะบริหารธุรกิจไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย
แกคณาจารย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนจํานวนเงิน 6,000,000 บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปนจํานวนเงิน 6,000,000 บาท (สกอ 4.1-4.2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได งบประมาณเงินทุนคณะ
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อางอิงขอมูล
กลุมการเงินและพัสดุ))
4.2 มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวที
ประชุมวิชาการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
และใหเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีคา Impact Factor โดยคํานวณ
เงินรางวัลตามสัดสวนคา Impact Factor และสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิจั ยประจําคณะ และคณะกรรมการเงิน ทุนคณะ (สกอ 4.1-4.3 ประกาศคณะบริห ารธุ รกิจ
เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)
4.3 มีการเผยแพรแหลงทุนวิจัยภายนอกแกอาจารยที่สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายผาน e-mail
ของอาจารยทุกคน
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของคณะ
มีการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต ลักษณ “พั ฒ นบริหารศาสตร ”
โดยดําเนินการ ดังนี้
ระดับสถาบัน
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
ดํา เนิ นการโดยสํ านัก การศึกษาระบบสารสนเทศ มีการบริก ารเครื่องมือในการวิจัย ดา น
สัง คมศาสตร เชน โปรแกรมประมวลผล SPSS และฐานขอมูล Thomson ISI (Jcr Report) เพื่อทราบ
คา Impact factor ของวารสารระดับนานาชาติ ขอใชรวมกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ผานเครือขายของสํานักบรรณสารการพัฒนา
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
สถาบันมีหองสมุดที่เปน e-library โดยมีการเผยแพรงานวิจัยที่สํานักบรรณสารการพัฒนา
เพื่อเปนศูนยรวมการคนควางานวิจัยของสถาบัน ซึ่งมีการจัดหาฐานขอมูลเพื่อการคนควาแหลงอางอิงในการ
พั ฒ นางานวิ จั ย และสํ า นั กวิ จั ย จั ด ทํ า ฐานขอมู ล และสารสนเทศงานวิ จั ย เรื่อง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทย
http://qol.nida.ac.th
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
สถาบั นมีการบริการใหขอมูลงานวิจัย คุณภาพชีวิตของคนไทย http//qol.nida.ac.th
ใหแกคณาจารยเพื่อนํา ไปใชประโยชนในการวิเคราะหและสรางสรรคผลงานเพื่อประโยชนการเรียนการสอน
โดยมีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศเปนผูดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล http//qol.nida.ac.th
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน
สถาบันมีการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เชน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคลาย
วันสถาปนาสถาบัน (1 เมษายน) เปนประจําปทุกป และการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum
ระดับคณะ
1) แตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution) (สกอ 4.1-5.1
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจําคณะ (Intellectual Cotribution) )
2) มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
3) สงเสริมใหค ณาจารยเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เนื่องในวัน คลายวันสถาปนาสถาบัน (1 เมษายน) เปนประจําปทุกป (สกอ.4.1-5.1 proceedings และ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ในขอ 4 และ ขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น
คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และ ขอ 5 โดยจัดทําแบบสอบถาม
เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจั ยหรืองานสรา งสรรค” เพื่อใชเ ปน แนวทางในการปรับปรุงระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ขอรั บเงินทุนสนับสนุนจากงบเงินทุนคณะบริหารธุ รกิ จ
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค คณะบริหารธุรกิจ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) (สกอ
4.1-6.1 สรุปผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะบริหารธุรกิจ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555)
 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะ
กล าวคื อ คณะบริ หารธุ รกิ จมี การปรั บหลัก เกณฑ การเบิก จา ยเงินสนับ สนุนการจัด ทํา ผลงาน
วิชาการจากงบเงินทุนคณะบริหารธุร กิจ ไดแก ประกาศคณะบริหารธุร กิจ เรื่อง หลักเกณฑการพิจ ารณา
เบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2553
(สกอ.4.1-7.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ) เพื่อสอดคลองกับขอบังคับตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.4.1-7.2
ขอบังคับสถาบันฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ) นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน และแบบฟอรมเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของคณะอยางตอเนื่อง
 เกณฑมาตรฐาน 8. มีร ะบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจั ยหรืองานสร างสรรคบ นพื้ นฐาน
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัย

ปการศึกษา
2554
2555
22
22.5
22

22.5

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.4.1-1.1
สกอ.4.1-1.2
สกอ.4.1-1.3
สกอ.4.1-1.4
สกอ.4.1-1.5
สกอ.4.1-2.1
สกอ.4.1-2.2
สกอ.4.1-2.3
สกอ.4.1-2.4
สกอ.4.1-3.1
สกอ.4.1-3.2
สกอ.4.1-3.3
สกอ.4.1-4.1
สกอ.4.1-4.2
สกอ 4.1-4.3
สกอ.4.1-5.1
สกอ.4.1-6.1
สกอ.4.1-7.1
สกอ.4.1-7.2

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงิน ทุน คณะบริหารธุร กิจ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจําคณะ
(Intellectual Cotribution)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
Course Syllabus วิชา บธ. 610 การบริหารทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
Course Syllabus วิชา บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ
Course Syllabus วิชา บธ.640 การบริหารการเงิน
Course Syllabus วิชา บธ.849 สัมมนาการเงิน
ขอกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระ
งานอาจารย (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
หลักฐานการเชื่อมโยงจาก website ของสถาบันฯ ไปสูแหลงคนควา ThaiLis
และแหลงอื่น (อางอิงหลักฐานจากสํานักบรรณสารการพัฒนา)
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
แบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
(งานวิจัย / ตํารา / กรณีศึกษา) จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได งบประมาณเงินทุนคณะ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อางอิงขอมูลกลุมการเงินและพัสดุ)
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
proceedings และผลงานทางวิชาการของคณาจารย
สรุปผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
ขอบังคับสถาบันฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน 2. เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค 1 และ ง
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการครบ
5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1.1 แตงตั้ งคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพ ยากรการเงินเพื่อสนับ สนุน
งานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนดานการเงินในการไปประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติ และมีก ารเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิช าการหรือ การตีพิม พในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีการจัดทํา แผนงาน/โครงการอยู ใน
แผนปฏิบัติงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนกลยุทธ 4 ป
(พ.ศ. 2553 - 2556) ภายใตชื่อ “โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารและเสนอผลงานวิจัย”
ซึ่งไดรับความเห็น ชอบจากประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 (สกอ.
4.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ /สกอ.4.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ /สกอ.4.2-1.3 แผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556))
1.2 ประกาศสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑก ารเบิกจ ายเงินสนับ สนุน
เพื่ องานวิจั ยจากเงินทุน คณะบริ หารธุรกิจ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2550 (สกอ.4.2-1.4 ประกาศสถาบั นฯ เรื่อ ง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)
1.3 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ ” ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (สกอ 4.2-1.5
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ จาก
งบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)
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1.4 ในป พ.ศ. 2555 คณาจารยของคณะมีผลงานวิชาการตีพิมพและเผยแพร ดังนี้
1.4.1 ผลงานวิชาการตีพิมพ ป พ.ศ. 2555
ลําดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย
วารสาร
1 Moral Meaning in Green The International
Marketing and Socially Journal of
responsible Marketing Organizational
Innovation
2 Experiential Learning
Journal of
Process: An Example in Institutional
Export Plan Assignment Research South
East Asia
3 A New Perspective on International
Daily Value at Risk
Journal of
Estimates
Economics and
Finance
4 Partial Systematic
International
Adaptive Cluster
Journal
Sampling
“Environmetrics”
5 Value Investing in
Technology and
Thailand: Evidence from Investment
the Use of PEG
6 The Analysis of the
International
Computer Crime Act in Journal of
Thailand
Information and
Communication
Technology
Research
7 The Determinant of
International
Thailand Export Demand Academic
by Industries
Research Journal
Of Economics And
Finance.
8 การศึกษาระดับการรับรู
วารสารบริหารธุรกิจ
เรื่องแรงจูงใจและระบบคานิยม เทคโนโลยีมหานคร
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการทํางาน MUT Journal of
Business
Administration
9 Factors Influencing
International
Customer Interactions in Academic
Social Media Marketing Research Journal
of Business and
Management.

ปที่

เลมที่

4

3

10

หนาที่ ระดับ %สัดสวน ผูเขียนบทความ
113- ระดับ 100 รศ.ดร.ปราณี
จิตกรณกิจศิลป
128 นานา
ชาติ

102 1
May/June 112
2012

ระดับ
นานา
ชาติ

50

รศ.ดร.นิตยา
วงศธาดา

4

4

114120

ระดับ
นานา
ชาติ

50

Arthur Lance
Dryver, Assoc.
Prof.

23

4

306316

70

3

2

113120

Arthur Lance
Dryver, Assoc.
Prof.
รศ.ดร.ไพบูลย
เสรีวิวัฒนา

2

6

519526

ระดับ
นานา
ชาติ
ระดับ
นานา
ชาติ
ระดับ
นานา
ชาติ

1

2

9

1

1

3

100

100

ผศ.พ.ต.ต.ดร.
ดนุวศิน เจริญ

25-34 ระดับ
นานา
ชาติ

100

รศ.ดร.ธัชวรรณ
กนิษฐพงศ

1-18

ระดับ
ชาติ

100

รศ.ดร.มณีวรรณ
ฉัตรอุทัย

9-19

ระดับ
นานา
ชาติ

100

รศ.ดร.บุญชัย
หงสจารุ
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ลําดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย
10 The Validation of
Analytic Hierarchy
Process (AHP) Scoring
Model
11 Determinants of
corporate governance
and equity returns
12

13

14

15

วารสาร
ปที่
International
5
Journal of Liability
and Scientific
Enquiry
12
Journal of
International
Finance and
Economics (JIFE)
ผลตอบแทนการลงทุนในอสัง International
3
Journal of
หาริมทรัพย :
ทดสอบผลกระทบของขอมูลเ business and
พิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย social science
จากโมเดล CIR
Developing Credit
The Business
20
Scoring Models When Review
Small Sizes Are Available Cambridge.
Expert Judgment Based Journal of
3
Scoring Model
Business and
Economics
Developing Credit
The Business
20
Scoring Models When Review Cambridge
Small Sizes Are Available

เลมที่
2

หนา 96

หนาที่ ระดับ %สัดสวน ผูเขียนบทความ
163- ระดับ 100 รศ.ดร.นฤมล
สอาดโฉม
179 นานา
ชาติ

2

35-49 ระดับ
นานา
ชาติ

50

รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน

12

134150

ระดับ
นานา
ชาติ

50

รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน

1

138143

50

3

164175

Arthur Lance
Dryver, Assoc.
Prof.
รศ.ดร.นฤมล
สอาดโฉม

1

138143

ระดับ
นานา
ชาติ
ระดับ
นานา
ชาติ
ระดับ
นานา
ชาติ

100

50

Arthur Lance
Dryver, Assoc.
Prof.

1.4.2 ผลงานวิชาการนําเสนอ ป พ.ศ. 2555
ลําดับที่ ชื่อบทความนําเสนอ/
ชื่อการประชุม หนวยงานที่จัด
งานวิจัย
1 “Embedding From Inside” 2012 International Graduate
Transformational
Winter Conference Schall of
Teacher on Promoting on Advancements Management
Transformational
in Business,
Ritsumeikan
Leadership Behavior Economics &
Asia Pacific
Through Innovative – Innovation
University
driven Learning Action. Management
Research
2 ขอรองเรียนจากผูบริโภค การประชุมวิชาการ สพบ.
ในกิจการโทรคมนาคมไทย ประจําป 2555
เรื่อง "ธรรมาภิบาล
และความสามารถ
ในการแขงขัน :
ความทาทายของ
สังคมไทย"

สถานที่

ว/ด/ป ระดับ ผูนําเสนอ
ที่ประชุม
Beppu,
20-01-2555 ระดับ รศ.ดร.ผลิน
นานา ภูจรูญ
Oita,Japan
ชาติ

หอง701 ชั้น7 03-04-2555 ระดับ ผศ.พ.ต.ต.ดร.
อาคารสยาม
ชาติ ดนุวศิน เจริญ
บรมราชกุมารี
สพบ.
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ลําดับที่ ชื่อบทความนําเสนอ/
ชื่อการประชุม
งานวิจัย
3 บรรษัทภิบาลกับกลยุทธ การประชุมวิชาการ
การลงทุนแบบเนนคุณคา ประจําป 2555
ในตลาดหลักทรัพยไทย เรื่อง "ธรรมาภิบาล
และความสามารถ
ในการแขงขัน:
ความทาทายของ
สังคมไทย"
4 Determinant of the American
Marketing
Success of Street
Vendors and Research Association
Agenda
Global Marketing
Special Interest
Group Annual
Conference
5

6

The Analysis of the ICBIS 2012 :
Computer Crime Act International
in Thailand
Conference on
Business
Information
Systems
The Determinant of IABE-2012
Thailand Export
Venice- Summer
Demand by Industries Conference

7

Factors Influencing
Customer Interactions
in Social Media
Marketing

8

Transformational
teacher on shifing the
macro-micro learning
foundation for higher
education for student
creativity.
The Analysis of the The 18th
Telecommunications Americas
Industry in Thailand Conference on
Information
Systems

9

The 2012
Dubrovnik
International
Academic
Conference
2012
International
Conference on
Business and
Information

หนวยงานที่จัด
สพบ.

American
Marketing
Association
Global
Marketing
Special Interest
Group Annual
Conference
ICBIS 2012 :
International
Conference
on Business
Information
Systems
IABE-2012
VeniceSummer
Conference
The 2012
Dubrovnik
International
Academic
Conference
2012
International
Conference
on Business
and
Information
The 18th
Americas
Conference
on Information
Systems
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สถานที่

ว/ด/ป ระดับ ผูนําเสนอ
ที่ประชุม
หอง701 ชั้น7 03-04-2555 ระดับ รศ.ดร.ไพบูลย
อาคารสยาม
ชาติ เสรีวิวัฒนา
บรมราชกุมารี
สพบ.

Cancun,
Mexico

29-03-2555 ระดับ รศ.ดร.นิตยา
นานา วงศธาดา
ชาติ

ฝรั่งเศส

27-06-2555 ระดับ ผศ.พ.ต.ต.ดร.
นานา ดนุวศิน เจริญ
ชาติ

อิตาลี

08-06-2555 ระดับ รศ.ดร.ธัชวรรณ
นานา กนิษฐพงศ
ชาติ

Valamar
24-06-2555 ระดับ รศ.ดร.บุญชัย
นานา หงสจารุ
Dubrovnik
ชาติ
President
Hotel
Sapporo,
Japan

03-07-2555 ระดับ รศ.ดร.ผลิน
นานา ภูจรูญ
ชาติ

อเมริกา

09-08-2555 ระดับ ผศ.พ.ต.ต.ดร.
นานา ดนุวศิน เจริญ
ชาติ

(สกอ.4.2-1.6 ขอมูลจากระบบ QAIS)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ระดั บสถาบัน มี ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิ เคราะหและสัง เคราะหความรูจาก
งานวิ จัย หรืองานสร างสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดํา เนิน การตามระบบที่กํา หนด
โดยดําเนินการผานระบบของสํานักวิจัย (สกอ.4.2-2.1 http://rc.nida.ac.th)
ระดับคณะ คณาจารยของคณะมีการจัดทํางานวิจัย และไดนําความรูจากงานวิจัยไปวิเคราะห
และสังเคราะห โดยเผยแพรผานชองทางตางๆ อาทิเชน
เจาของ
ผลงาน
การบริหารความเสี่ยงองคกร
รศ.ดร.นฤมล
(Enterprise Risk Management)
สอาดโฉม
The Validation of Analytic ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รศ.ดร.นฤมล
Hierarchy Process (AHP)
ไทยภายใตภาวะความผัน สอาดโฉม
Scoring Model
ผวนของเศรษฐกิจโลก
ชื่องานวิจัย

งานวิเคราะห/
งานสรางสรรค
บริหารความเสี่ยงองคกร

เผยแพร

โทรทัศน : Suranand Live
เคเบิลทีวีชอง Next Step
โทรทัศน : พาณิชยสรางสรรค
(กระทรวงพาณิชย)
ทรูวิชั่นส ชอง 98
(เอ็มคอท ทีวี) MCOT 1
The Analysis of the
อนาคต 3 G
ผศ.พ.ต.ต.ดร. โทรทัศน : รายการ ที่นี่เสรีไทย
Telecommunications
ดนุวศิน
ตอน “อนาคต 3 G”
Industry in Thailand
เจริญ
ชองสุวรรณภูมิ
The Analysis of the
การบริหารจัดการการธุรกิจ ผศ.พ.ต.ต.ดร. โทรทัศน : รายการปญญา
และ ICT ภายใตประชาคม ดนุวศิน เจริญ แผนดิน
Computer Crime Act in
Thailand
เศรษฐกิจอาเซียน
และ
ชองโฮมชาแนล
รศ.ดร.ผลิน
ภูจรูญ
การศึกษาระดับการรับรู
ศาสตรและศิลปะการ
รศ.ดร.
สถานีวิทยุ : รายการ "คนคูงาน"
เรื่องแรงจูงใจและระบบคานิยม บริหารคนเพื่อผลงาน
มณีวรรณ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการทํางาน
ฉัตรอุทัย
แหงประเทศไทย
Bangkok FM 92.5 MHz
ของกรมประชาสัมพันธ
ทุกวันเสาร
เวลา 10.10-11.00 น.
นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจมี วารสารบริหารธุรกิจ นิ ดา (NIDA BUSINESS JOURNAL) ซึ่งเปน
วารสารวิช าการระดับชาติ ทํา หนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยของคณาจารยและ
นักวิชาการที่เกิดจากการนํา บทคัดยอ บทสรุปหรือสังเคราะหใหม ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจาก
การวิจัย โดยคณะจะจัดทําวารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS JOURNAL) ทุกป ปละอยางนอย 1 เลม
และเผยแพรแกนักศึกษา ศิษยเกา นายจาง ผูเขารับการบริการวิช าการ และผูส นใจ รวมทั้ง การเผยแพร
ผานทาง website : www.nidabusinessschool.com เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถสืบคนได (สกอ.4.2-2.1
ตัวอยางวารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS JOURNAL) )
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
คณะบริหารธุรกิจ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ ไดแก นักศึกษา ศิษยเกา นายจาง ผูเขารับการบริการวิชาการ
และผูสนใจ รวมทั้งการเผยแพรผานทาง website : www.nidabusinessschool.com เพื่อใหบุคคลทั่วไป
สามารถสืบคนได นอกจากนี้ คณะยังไดรวบรวม/จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของคณาจารยอยางเปนระเบียบ
และบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน เพื่อใหอาจารย
ทานอื่นสามารถนํามาศึกษาคนควาไดตอไป (สกอ.4.2-3.1 www.nidabusinessschool.com / สกอ.4.2-3.1
http://qa.nida.ac.th/)
 เกณฑม าตรฐาน 4. มีก ารนํา ผลงานงานวิจั ยหรืองานสรา งสรรคไ ปใชใ หเ กิด ประโยชน
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุ รกิจ มี ผลงานวิจั ยที่ นําไปใช ใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 5 เรื่อง (สกอ.4.2-4.1 หนังสือรับรองการนําไปใช
ประโยชน – อางอิงหลักฐานศูนยบริการวิชาการ) ไดแก
1) โครงการขับ เคลื่ อนแผนพัฒ นาการทอ งเที่ย วแห งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ไปสูก ารจั ดทํ า
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวรายภาค โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ อองสกุล หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน
คือ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2) โครงการศึกษาและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการ การใหบริการแกผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ อองสกุล หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน คือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงานของรัฐเพื่อยกระดับการแขงขันตางประเทศ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ อองสกุล หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน คือ สํานักงาน ก.พ.ร.
4) โครงการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการพลศึกษา
ป 2551-2555 โดย ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ วิธิศุภกร หนวยงานภายนอกที่ใชป ระโยชน คือ
สถาบันการพลศึกษา
5) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยวกรุงเทพฯ โดย อาจารย ดร.วรพล
โสคติยานุรักษ หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน คือ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
นอกจากนี้ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ยังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในเรื่องดัง กลา ว ดัง นี้ 1) มี การวางขั้น ตอนในการสนับ สนุน การนํา ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม เชน กําหนดขั้นตอน วิธีการ และผูรับผิดชอบในการทํางาน เพื่อ
เปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพ
ในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนไดในวงกวาง
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ระดับสถาบัน มีการใหความรูเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแกคณาจารย นักวิจัย
นักศึกษา โดยการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนเชิงพาณิชย”
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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และมีระเบียบสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554
(สกอ.4.2-5.1 ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554)
ระดับคณะ สงบุคลากรและผูสนใจเขา รวมฟงการบรรยายพิเศษดังกลาว และคณะมีการวาง
ระบบเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ใหกับผลงานทางวิชาการของคณาจารยทุก ชิ้น (ผานกองแผนงาน) ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากงบเงิ นทุนคณะ
โดยในปการศึกษา 2555 มีผลงานที่ดําเนินการสงไปขอรับการจดลิขสิทธิ์ จํานวน 10 ชิ้น ดังนี้
1. เรื่อง “การพัฒนากิ จการเพื่อสั งคม : กรณีศึ กษาที่ป ระสบความสําเร็จในตา งประเทศ และ
การประยุกตใชในประเทศไทย (Social Enterprise Development : Case Studies in Global and
Application in Thailand)” ของ รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน
2. เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management)”
ของ รองศาสตราจารย ดร.นฤมล สอาดโฉม
3. เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk Management)”
ของ รองศาสตราจารย ดร.นฤมล สอาดโฉม
4. เรื่อง “The People Champion การบริหารคนเพื่อผลงาน”
ของ รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
5. เรื่อง “แบบจําลองทางการเงิน ตราสารอนุพันธและตราสารหนี้ ปรับปรุงครั้งที่ 1”
ของ รองศาสตราจารย ดร.กําพล ปญญาโกเมศ
6. เรื่อง “การวิเคราะหขอมูลกับการตัดสินใจ” ของ รองศาสตราจารย ดร.อนุกัลยณ จีระลักษณกุล
7. เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสามารถในการแขงขัน : ทฤษฎีและกรณีศึกษา”
ของ ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
8. เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management (FRM)”
ของ รองศาสตราจารย ดร.นฤมล สอาดโฉม
9. เรื่อง “การจัดการการเงินระหวางประเทศ (International Financial Management)”
ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ วิธิศุภกร
10.เรื่อง “การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study)”
ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ วิธิศุภกร
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
คณะมี กลไกสนับ สนุนการจดสิทธิ บัต รการซื้อขายทรั พย สินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน ซึ่งดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรม
ทางธุ รกิจ คณะบริ หารธุรกิจ ตามหลั กเกณฑและวิธีการของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
โดยมีระบบและกลไกการดําเนินการ ดังนี้
ระบบและกลไก
มีแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวยความสะดวก
ในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลผูขอรับการบริการวิชาการภายนอก
สถาบัน เชน
(1) การใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม
หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา
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(2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรั พยสิน ทางปญญาหรื อ
สํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ
(3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย
เปนตน
ทั้งหมดดําเนินการโดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ภายใตการ
ดูแลของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และมีผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจดูแลทุกขั้นตอน
(สกอ.4.2-6.1 วิธีการขอจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน (อางอิงหลักฐานจากศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ) )
แตไมมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยของสถาบัน

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
5 ขอ
4 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.4.2-1.1
สกอ.4.2-1.2
สกอ.4.2-1.3
สกอ.4.2-1.4
สกอ.4.2-1.5
สกอ.4.2-1.6
สกอ.4.2-2.1
สกอ.4.2-3.1
สกอ.4.2-3.2
สกอ.4.2-4.1
สกอ.4.2-5.1
สกอ.4.2-5.2
สกอ.4.2-6.1

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ
แผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง “หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550”
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
ขอมูลจากระบบ QAIS
ตัวอยางวารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS JOURNAL)
www.nidabusinessschool.com
http://qa.nida.ac.th/
หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชน – อางอิงหลักฐานศูนยบริการวิชาการ
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554
สําเนาบันทึกขอแจงจดลิขสิทธิ์ (อางอิงกลุมงานบริหารและธุรการ)
วิธีการขอจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
(อางอิงหลักฐานจากศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ)
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 22.5 คน และมีจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนเงิน
17,455,000.00 บาท
ดังนั้น เงินสนับ สนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
คณะบริหารธุรกิจ เท ากั บ 775,777.78 บาท/คน (สกอ.4.3-1 ตารางรายชื่ องานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555)
วิธีการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันต อ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

=

17,455,000.00
22.5

= 775,777.78 บาท / คน
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=
=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
775,777.78
75,000

=

51.72 คะแนน

=

เต็ม 5 คะแนน

X5

X5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลพื้นฐาน
ป 2553
ป 2554
ป 2555
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับผูลาศึกษาตอ)
23
22
22.5
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับผูลาศึกษาตอ)
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
23
22
22.5
ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายใน
11,751,241.91 5,900,000.00 5,340,000.00
สถาบัน (บาท)
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
9,034,430.00 16,149,350.00 12,115,000.00
ภายนอกสถาบัน (บาท)
รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก 20,785,671.91 21,604,350.00 17,455,000.00
ภายในและภายนอกสถาบัน (บาท)
903,724,87
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอคน
982,015.91 775,777.78
(บาท/คน)

ผลการประเมิน
ป 2554
ป 2555
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
เปาหมาย
75,000 บาท/คน
75,000 บาท/คน
ผลการดําเนินงาน 982,015.91 บาท/คน 982,015.91 บาท/คน 775,777.78 บาท/คน
คะแนนอิงเกณฑ
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สกอ.4.3-1

ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา 2555 (ดึงจากระบบ QAIS)
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องคประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ : จํานวน 2 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดตัวบงชี้
: กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิช าการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
การบริการทางวิชาการแกสังคมนับเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ในการเผยแพรความรูในสาขาตางๆ ออกสูสังคม โดยผา นกระบวนการทางการวิจัย การใหคําปรึกษา และ
การฝกอบรม ตลอดจนการใหความรูแกสังคมในรูปแบบตางๆ ที่เปนการบริการสาธารณะ ตามความเชี่ยวชาญ
และจุดเนนของสถาบัน
1.1 ในสวนของคณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน
ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน ไดแก
(1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัด
ฝกอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพ
และความพรอมที่มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และ
ปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ฯลฯ (สกอ 5.1-1.1 เอกสารเผยแพร/brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)
(2) ศูน ยเ พิ่ม ศัก ยภาพในการแขง ขัน ทํ า หนา ที ่เ ปน ศูน ยก ลางการศึก ษาวิจ ัย ดา น
ความสามารถในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือกลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัย
ในเชิงเปรียบเทียบกับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบันฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ
รวมทั้งงานวิจัยทางวิชาการในดานตางๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน เชน โครงการวิจัย
ดานบรรษัทภิบาล (Good governance) ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social
Responsibility) (สกอ 5.1-1.2 เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)
1.2 มีการกําหนดหลักเกณฑและ / หรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดังนี้
(1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนา
วิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
(สกอ.5.1-1.3 ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแล
ของคณะ/สํานัก พ.ศ. 2551) และระเบียบสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหาร
ศูนยศึกษาและพัฒ นาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก (สกอ.5.1-1.4 ระเบียบสถาบันฯ
วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก)
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(2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร เรื่อง อัตราคา สมนาคุณ และคาใชจาย
ในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553 (สกอ.5.1-1.5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัต รา
คาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553)
1.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย ดังนี้
(1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ มีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย มีผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจเปนผูบังคับบัญชา ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบาย
ที่คณะกรรมการฯ กําหนด และมีผูจัดการทําหนาที่รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย (สกอ.5.1-1.6
คํ า สั่ ง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ 444/2552 ลงวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2552 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ที่ 783/2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิ จ
คณะบริหารธุรกิจ)
(2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน มีคณะกรรมการบริหารศูนย และผูอํานวยการศูนย
เป น ผู กํา หนดนโยบายการดํา เนิ น งานและมี ผู จั ด การรับ ผิ ด ชอบการทํา งานตามที่ ผูอํา นวยการมอบหมาย
(สกอ.5.1-1.7 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552 ลงวันที่ 14 สิง หาคม พ.ศ. 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
1.4 มีก ารจัด ประชุม รายงานผลการดํ าเนิน งานของคณะกรรมการฯ เปน ประจํ าทุก เดื อน
(สกอ.5.1-1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ)
1.5 มีโครงสรางองคกรของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ แตละตําแหนงงาน
1.6 มีการจัด ทํา แผนปฎิบั ติง านประจํา ป โดยมี การปรับแผนทุก 6 เดือน (สกอ.5.1-1.9
นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ศูนย นวัต กรรมทางธุรกิ จ
คณะบริ หารธุ รกิ จ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 / สกอ.5.1-1.10 นโยบาย แผนกลยุท ธ และแผน
ดํา เนิ นงานของการบริ การทางวิช าการแกสั งคม ศู นยนวัตกรรมทางธุ รกิ จ คณะบริ หารธุ รกิจ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556)
1.7 มีขั้ นตอนในการทํ างานของศูน ยนวั ตกรรมทางธุร กิจ ในภาระงานหลัก ไดแ ก งาน
ฝกอบรม และงานใหคําปรึกษาแนะนํา (สกอ.5.1-1.11 คูมือการทํางาน/ฝกอบรม และการใหคําปรึกษา
แนะนํา และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ขอเสนอโครงการ เอกสารการอบรม แบบประเมิน)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจทําการบูรณาการงานบริการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปฎิบัติงาน
ประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร ไดแก
2.1 มีการนําเสนอหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการไปใชในหลักสูตรของภาคปกติ ภาคพิเศษ
ของคณะบริหารธุรกิจใหมากขึ้น เชน นําโครงการ Single License และ CISA บรรจุเปนวิชาของหลักสูตร
FIRM และ Major-Finance ของหลักสูตร MBA ของคณะ (สกอ.5.1-2.1 เอกสารหลักสูตร FIRM และ
เอกสารหลักสูตร RMBA : Major-Finance)
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2.2 สรางที่ปรึกษาดานบริหารธุรกิจ โดยการปอนงานที่ปรึกษา เชน โครงการ MDICP ใหกับ
ทีมที่ปรึกษาที่เปนศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ (สกอ.5.1-2.2 เอกสารโครงการ MDICP)
2.3 สง เสริม ใหอาจารยนํ า ความรูแ ละประสบการณจ ากการใหบริการวิช าการมาใชในการ
พัฒ นาการเรีย นการสอนและการวิ จัย อาทิเ ชน อาจารย ดร.ชั ยรัช หิรัญยะวะสิต นํา กรณีศึกษาจากผูเขา
อบรมโครงการ "Executive Mini MBA" รุนที่ 1 ไปใชในรายวิชา "บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ"
ปการศึ กษา 2555 เป นการเรียนรู ทฤษฎี และการวิ เคราะหและแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาจากผู เขาอบรม และ
กําหนดงานวิจัย เรื่อง "CLUSTER-BASE ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE FOR THE NORTHEAST
OF THAILAND" เปนงานวิจัยศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาดังกลาว (สกอ.5.1-2.3 Course Syllabus รายวิช า
"บธ.650 การบริห ารการปฏิบั ติก าร”)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
3.1 มีการนําผลงานวิจัยไปใชในหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการ เชน
ชื่อผลงานวิจัย

การนําไปใชในหลักสูตรของ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการ EGAT Get Ready Program

การศึกษาระดับการรับรูเรื่องแรงจูงใจและระบบคานิยม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการทํางาน
CLUSTER-BASE ECONOMIC DEVELOPMENT
โครงการ Executive Mini MBA รุนที่ 1
INITIATIVE FOR THE NORTHEAST OF THAILAND
Weight and Stock Selections for Equity Portfolio โครงการ Single License
Management: Evidence from the Stock Exchange
of Thailand
(สกอ.5.1-3.1 เอกสารการอบรมโครงการ EGAT Get Ready Program, โครงการ Executive Mini MBA
รุนที่ 1, โครงการ Single License)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4.1 คณะมีการจัดโครงการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยสงแบบสํารวจการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหแกอาจารยทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา เพื่อประเมินผลความสํ าเร็จ
ของการเรียนการสอน รวมทั้ งการประเมิน ผลสําเร็จของการบู รณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย และสรุปผลการวิจัยเชิ งสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับปการศึ กษา
ถั ด ไป (ปก ารศึ กษา 2556) (สกอ.5.1-4.1 สรุป ผลการวิจัย เชิ ง สํา รวจเพื่อพัฒ นาการเรีย นการสอน
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555)
4.2 มีการประเมินผลความสํ าเร็จของการบู รณาการงานบริการทางวิช าการแกสัง คมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ดําเนินงานโดยกองแผนงาน ทุกสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งจะมีการประเมินความคิดเห็น
ของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา รวมถึงรายวิชาที่มีการการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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4.3 ศูน ยน วัต กรรมทางธุ รกิ จมี การประเมิน ผลความสํา เร็จของการบู รณาการงานบริ การทาง
วิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 และนําผลจากการประเมิ นไป
ปรับปรุงเปนแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. 2556 (สกอ.5.1-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556)
4.4 มีก ารประเมิ นผลโครงการการให บริก ารทางวิชาการทุ กโครงการ โดยมี การประเมิ น 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.5.1-4.3 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)
สําหรับบางโครงการ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดทําการทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเขารับการอบรมกอนเขารับ
การอบรม (Pre-test) และประเมินผลความรูเมื่อจบการอบรมแลว (Post test) เชน โครงการพัฒ นาผูบ ริหาร
ไดแก โครงการ Mini MBA - HomePro พบวา กอนสัมมนาผูเขา รับ การอบรมมีค วามรูความเขาใจใน
หลั กสู ตร คิดเปน 47% และหลังการสัมมนาผูเขา รับการอบรมมีความรูความเขา ใจในหลักสูตร เพิ่มเปน
87% (สกอ.5.1-4.4 แบบประเมินผลโครงการ Mini MBA – HomePro และสรุปคะแนนประเมินผลของ
ผูเขารวมโครงการ Mini MBA - HomePro)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5.1 ศูน ยน วัต กรรมทางธุ รกิจไดนํา ผลที่ ไ ด จากการวิ เคราะหแบบประเมิ น ผลโครงการไป
ปรับ ปรุง การบูร ณาการงานบริการวิ ชาการแกสัง คมกับ การเรียนการสอนและการวิจั ย โดยปรับ ปรุง การ
ใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยน
วิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการ
โอนเงินผานธนาคาร หรือชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา
รับการอบรมที่ยังมิไ ดชําระคาอบรม ณ วัน ที่เริ่มมีการอบรม, จัดทํา web board ใน website เพื่อรับ ฟง
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time (สกอ 5.15.1 หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง
ประเมินตนเอง
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
กรรมการประเมิน กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ 5.1-1.1
สกอ 5.1-1.2
สกอ.5.1-1.3
สกอ.5.1-1.4
สกอ.5.1-1.5
สกอ.5.1-1.6

สกอ.5.1-1.7

สกอ.5.1-1.8
สกอ.5.1-1.9
สกอ.5.1-1.10
สกอ.5.1-1.11
สกอ.5.1-2.1
สกอ.5.1-2.2
สกอ.5.1-2.3
สกอ.5.1-3.1
สกอ.5.1-4.1
สกอ.5.1-4.2
สกอ.5.1-4.3
สกอ.5.1-4.4
สกอ.5.1-5.1

เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต
การกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต
การกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการ
วิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 444/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 783/2552
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555
นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2556
คูมือการทํางาน/ฝกอบรม และการใหคําปรึกษาแนะนํา และเอกสารที่เกี่ยวของ
ไดแก ขอเสนอโครงการ เอกสารการอบรม แบบประเมิน
เอกสารหลักสูตร FIRM และเอกสารหลักสูตร RMBA : Major-Finance
เอกสารโครงการ MDICP
Course Syllabus รายวิ ชา "บธ.650 การบริ หารการปฏิ บัติ การ”
เอกสารการอบรมโครงการ EGAT Get Ready Program, โครงการ Executive
Mini MBA รุนที่ 1, โครงการ Single License
สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556
แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
แบบประเมินผลโครงการ Mini MBA - HomePro และสรุปคะแนนประเมินผล
ของผูเขารวมโครงการ Mini MBA - HomePro
หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดตัวบงชี้
:
เกณฑการประเมิน

กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑ มาตรฐาน 1. มีก ารสํา รวจความตองการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือ หนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนน ของคณะ
1.1 ทําการสํ ารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูน ยนวัตกรรมทางธุ รกิจ โดยสํา รวจ
จากผูที่เคยรับบริการรวมทั้งกลุมที่จะขอรับบริการใหม (สกอ.5.2-1.1 แบบสํารวจความตองการบริการทาง
วิชาการ ผนวกลงในแบบประเมินโครงการที่รวบรวมจากผูขอรับบริการ)
1.2 สรุปผลการสํารวจ (สก. 5.2-1.2 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการบริการทาง
วิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)
1.3 วิเคราะหผลการสํารวจและกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ
(สกอ.5.2-1.3 แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ)
1.4 นําเสนอหลักสูตร/โครงการใหมแกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตอไป
(สกอ.5.2-1.4 หลักสูตรอบรม/โครงการใหมตามผลการสํารวจความตองการบริการทางวิช าการของ
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิช าการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขม แข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
2.1 มีการประสาน และขอความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการใหความชวยเหลือแกบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ไดแก
- ดานการพัฒนา SMEs โดยรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เชน โครงการ MDICP และรวมกับ สกอ. เชน โครงการ UBI
- ดานการพัฒ นาความรูด านการเงิน โดยรว มกับ ตลาดหลัก ทรั พยแหงประเทศไทย
เชน โครงการ CISA และ Single License
- ดานการบริหารธุรกิจ โดยรวมกับองคกรเอกชนและรัฐวิสาหกิจตางๆ ไดแก EGAT,
Panasonic, Homepro, ItalianThai เปนตน ในการรวมมือในการจัดโครงการ Mini MBA และ Micro MBA
(สกอ.5.2-2.1 ขอเสนอโครงการ สัญญาจาง คําขอบริการวิชาการ / สกอ.5.2-2.2 บันทึกความรวมมือ (ถามี) )
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ
ตอสังคม
3.1 มีการประเมินผลโครงการการใหบ ริการทางวิช าการทุก โครงการ โดยมี การประเมิน 3
ประเด็นหลัก ไดแก
- ความรูที่ไดรับหลังการเขารับบริการทางวิชาการ ≥ 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารับบริการทางวิชาการ ≥ 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร ≥ 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
(สกอ.5.2-3.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒ นาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
4.1 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ ในแตละโครงการมาปรับปรุง การ
ใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับ
เอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคา อบรมโดยการโอนเงินผา น
ธนาคาร หรือชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรม
ที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม, จัด ทํา web board ใน website เพื่อรับ ฟงขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นต างๆ และสามารถโต ตอบ ชี้แ จงแกผูรั บบริ การไดอ ยาง real time (สกอ.5.2-4.1 รายงาน
สรุปผลการประเมินโครงการ)
4.2 แจงผลการประเมินตอผูรับผิดชอบ และมีสวนไดสวนเสียกับการใหบริการวิชาการโดยตรง
ไดแก ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยากร, ที่ปรึกษา, เจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ เปนตน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงใน
ดานที่ไมผานการประเมิน และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น (สกอ.5.2-4.2 หลักสูตรอบรม / โครงการที่มีการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน)
 เกณฑ มาตรฐาน 5. มีก ารพัฒ นาความรูที่ไ ดจากการใหบริ การทางวิช าการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
5.1 มีการเผยแพรองคความรู กิจกรรมในโครงการ และการพัฒนาเครือขายระหวางผูเขารวม
โครงการ ผานเว็บไซตของศูนยฯ และของโครงการ เชน โครงการ Single License และ CISA ผาน Social
Network หรือผาน Direct mail ของผูเขารวมโครงการทุกคนโดยตรง
(สกอ.5.2-5.1 http://mba.nida.ac.th/cbi/index.php/th/)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง
ประเมินตนเอง
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
กรรมการประเมิน กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 113

รายการหลักฐาน
สกอ.5.2-1.1
สกอ.5.2-1.2
สกอ.5.2-1.3
สกอ.5.2-1.4
สกอ.5.2-2.1
สกอ.5.2-2.2
สกอ.5.2-3.1
สกอ.5.2-4.1
สกอ.5.2-4.2
สกอ.5.2-5.1

แบบสํารวจความตองการบริการทางวิชาการ ผนวกลงในแบบประเมินโครงการ
ที่รวบรวมจากผูขอรับบริการ
รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ
หลักสูตรอบรม/โครงการใหมตามผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการ
ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
ขอเสนอโครงการ สัญญาจาง คําขอบริการวิชาการ
บันทึกความรวมมือ (ถามี)
แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
หลักสูตรอบรม / โครงการ ที่มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
http://mba.nida.ac.th/cbi/index.php/th/
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องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ : จํานวน 1 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
ระดับสถาบัน ดําเนินการโดยกลุม งานกิ จการนักศึกษา กองงานผูบริหาร ทําหนาที่ส งเสริ ม
และสนับสนุนกิจการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษาทุกคณะ / สํานัก
ระดับคณะ
1.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริห ารธุ รกิจ (สกอ.6.1-1.1 แผนปฏิ บัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตอ งดํา เนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ / สกอ.6.1-1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตอง
ดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ) โดยมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ
แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาส
ตา งๆ นอกจากนี้ คณะยัง ได สง นัก ศึกษาเขาร วมกิจ กรรมตามแผนการดํ าเนิน งานดา นทํา นุบํา รุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมประจําป ซึ่งดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร อาทิเชน
- พิธีไหวครู
- พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
- โครงการ Christmas Day and Happy New Year
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ชมรมพุทธศาสตร)
- โครงการวิสาขบูชา วันสําคัญโลก (ชมรมพุทธศาสตร)
- กิจกรรมลอยกระทง
- การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย
- ปฐมนิเทศนักศึกษา ปละ 2 ครั้ง โดยจัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหม
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ
- จัด กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ (อา งอิ งหลักฐานกลุ มงานกิ จกรรม
นักศึกษา สพบ.)
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1.2 นอกจากนี้ คณะยังไดดํ าเนินการปรับปรุง และตกแตงสถานที่สํ านักงานคณะบริหารธุรกิจ
ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อกอใหเกิดสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม
สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรียนการสอนโดยการสรางองคกรใหเปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยาง
มีความสุข - The lively MBA & The living Business School สรางบรรยากาศที่สวยงามในการทํางาน
โดยมีการจัด ทํา 5 ส ซึ่งคณะไดมีการจัดตั้งกลุมผูรับผิดชอบในการจัดทํา 5 ส ในแตละป เพื่อความสะอาด
เรียบรอยในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
(สกอ.6.1-1.3 คําสั่ งคณะบริหารธุ รกิ จ ที่ 107/2555 เรื่ อง แตงตั้ งคณะทํ างานดํ าเนิ นงานกิ จกรรม 5 ส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ในการดําเนินงานตามระบบและกลไกดังกลาว คณะไดจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุน อยา ง
พอเพียงและตอเนื่องทุกป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒ นธรรม เปนเงิน 1,500,000.-บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปน เงิน 1,500,000.-บาท
ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดํา เนินการต อเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
และแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2.1 การบูร ณาการงานดา นทํ า นุ บํา รุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมกับ การจั ด การเรีย นการสอน
คณะบริหารธุรกิจดําเนินการเรื่องนี้ เชน ในวิชา บธ.610 “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ”
โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา Case Study และ Business Plan มีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ชุมชน ฯลฯ (สกอ.6.1-2.1 เอกสารการสอน วิชา บธ.610 “การจัดการทรัพยากรมนุษ ยและพฤติกรรม
องคการ”) วิช า บธ.727 “การสื่ อสารการตลาด” สนับ สนุน ใหนักศึกษาทํา แผนสื่ อสารการตลาดที่เนน
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิ ดชอบของบริษัทตอสังคม และความเขาใจในวัฒนธรรม (สกอ.6.1-2.2
เอกสารการสอน วิชา บธ.727 “การสื่อ สารการตลาด”)
2.2 การบู รณาการงานดานทํา นุบํารุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรมกับกิ จกรรมนั กศึ กษา โดยมีการ
สรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะ ตามวาระและโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต - พิธีไหวครู - กิจกรรมลอยกระทง ฯลฯ สงนักศึกษาเขารวมในกิจกรรม /
โครงการที่กลุมงานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดดําเนินการ
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน
คณะดําเนิน การโดยการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะฯ ตามวาระและโอกาส
ตางๆ เชน
- การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา
84 พรรษา โดยการจัดโตะลงนามถวายพระพร และสวมใสเสื้อตราสัญลักษณชวงเดือนธันวาคม 2555
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต โดยจัดใหมีกิจกรรมสรงน้ําพระ ณ บริเวณหนาสํานักงาน
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- พิธีไหวครู
- กิจกรรมลอยกระทง
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- การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย
ฯลฯ
และทํ าการเผยแพร กิ จกรรมดั งกล าวสู สาธารณชนโดยผ านทาง website (www.nidabusinessschool.com)
การติดบอรดเผยแพรรูปถายกิจกรรมบริเวณที่ทําการคณะ ชั้น 8 บริเวณหนา หองเรีย น ชั้น 9-10 บริเวณ
หน าลิฟ ต ชั้น G อาคารบุญ ชนะ อัตถากร (สกอ.6.1-3.1 รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ – อางอิง
หลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
4.1 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการโดยผานการประเมินความคิดเห็น ของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย ปรากฏใน วิชา บธ.610 “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ” และ
วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด” ซึ่งมีการประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษาโดยกองแผนงาน (สกอ.6.1-4.1
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน – อางอิงหลักฐานกองแผนงาน)
4.2 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับสถาบันฯ ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา
ระดับคณะ ในปการศึกษา 2555 คณะไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จํานวน 4 ครั้ง
โดยจั ดทํา แบบสอบถามประเมิน ผลโครงการสัมมนาปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม (สกอ.6.1-4.2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู เขา รวมการสัมมนาปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม) ซึ่งมีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คิดเป น
รอยละ 100 โดยสรุ ปผลจากแบบสอบถามจากผูเขา รว มกิจกรรม ซึ่ งผลสรุป ทุกกิจ กรรมได คะแนนเฉลี่ ย
มากกวา 3.51 (จากคะแนน 5)
ตัวอยางเนื้อหาการประเมิน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 รายการประเมิน
1)
2)
3)
4)
5)

คาเฉลี่ยที่ได
(จาก 5.00)

การไดรับความรูความเขาใจ
ความรูที่ไดรับสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจไดเพียงใด
เนื้อหาสาระมีประโยชนตอทานเพียงใด
ความเหมาะสมของการจัดสัมมนา
ทานมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูมากนอยเพียงใด
5.1 มีทักษะในการแกปญหาได (Problem Solving Skills)
5.2 สามารถบูรณาการความรูหลายสาขาในบริหารธุรกิจได (Integration of Business Functions)
5.3 มีคุณธรรม จริยธรรม
5.4 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีก ารนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานดานทํา นุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการปรับกิจกรรม/หัวขอ ในการทํา Case Study และ/หรือ Business Plan
(สกอ.6.1-5.1 ตัวอยาง Case Study & Business Plan)
5.2 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนักศึกษา โดยทําการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผน
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณถัดไป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556) (สกอ.6.1-5.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.6.1-1.1
สกอ.6.1-1.2
สกอ.6.1-1.3
สกอ.6.1-1.4
สกอ.6.1-2.1
สกอ.6.1-2.2
สกอ.6.1-3.1
สกอ.6.1-4.1
สกอ.6.1-4.2
สกอ.6.1-4.3
สกอ.6.1-5.1
สกอ.6.1-5.2

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 107/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานกิจกรรม 5 ส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.
เอกสารการสอน วิชา บธ.610 “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ”
เอกสารการสอน วิชา บธ.727 “การสื่อ สารการตลาด”
รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
(อางอิงหลักฐานกองแผนงาน)
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
สรุปผลการประเมิน
ตัวอยาง Case Study & Business Plan
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ : จํานวน 4 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะ และผูบริหารทุกระดับของคณะ
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

: กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดํา เนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
โดยไดดําเนินการ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
1.1 กรรมการประจํ าคณะบริหารธุ รกิ จ รับทราบจรรณยาบรรณอาจารย ระเบี ยบสถาบั น
กฎหมาย ข อบั ง คั บ ต า งๆ ที่ เ กี่ย วข อง และปฏิบั ติ หน า ที่ ดํา เนิ น การบริ หารงานด ว ยหลั กธรรมภิ บ าล
โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ
(ทุกวันจันทร 2 สัปดาห/ครั้ง) และการประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ เปนประจําทุกเดือน
และหากมีเรื่องสําคัญเรงดวนสามารถเรี ยกประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมอีกได หรือยกเว นการประชุ มไดหากไมมี
วาระสําคัญ โดยมีการนําเสนอเรื่องตางๆ เพื่อใหที่ประชุมคณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ และ/
หรือ จัดสง ใหสถาบัน ดําเนิ นการตอไป เชน การติด ตามผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วั ดในแผนปฏิ บัติราชการ
ประจํา ปง บประมาณ ป ละ 2 ครั้ง แผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ปละ 2 ครั้ง แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา แผนและผลการจัดกิจกรรม /โครงการตางๆ ของคณะ/หลักสูตร/สมาคม
ศิ ษ ย เ กา เป น ตน (สกอ.7.1-1.1 แฟม รายงานการประชุม คณะกรรมการเงิ นทุ น คณะ ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2555-2556 / สกอ.7.1-1.2 แฟม รายงานการประชุ มคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุ รกิ จ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556)
1.2 มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับและตกลงกัน
ลวงหนา โดยสถาบันฯ ไดจัดทําแบบประเมินตนเอง คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก ประจําปการศึกษา 2555
และนําไปใชในการประเมินคณะกรรมการประจําคณะ / สํานัก (สกอ 7.1-1.3 แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
 เกณฑมาตรฐาน 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอด
ไปยังบุคลากรทุ ก ระดั บ มี ความสามารถในการวางแผนกลยุท ธ มี ก ารนํา ขอมู ล สารสนเทศเปนฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
2.1 ผูบ ริหาร (คณบดี และรองคณบดีทั้ ง 3 ฝาย) มีบ ทบาทสํา คัญในการกํา หนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะฯ ดังจะเห็น ไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจโดยผูบริหาร ไดกําหนดทิศทาง
ชัดเจนในการเปน NIDA Business School และกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดั น
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นโยบายดังกลาว และสอดคล องกับทิศทางของสถาบันในการขับ เคลื่อนใหเปน World Class University
และกําหนด Values ของสถาบันฯ ในเรื่อง “ WISDOM ” (W-World Class Excellent, I-Innovation,
S-Social Responsibility, D-Discipline, O-Open Minded, M-Morality) ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจไดกําหนด
ยุทธศาสตรของคณะฯ ใน 6 ดาน ไดแก (สกอ.7.1-2.1 AACSB International Accreditation Plan –
NIDA Business School)
Six Strategic Directions and Objectives for Acheivement :
1) Edacational Programs & Curricula
2) Student Admission
3) Teaching
4) Intellectual Contributions
5) Faculty Recruitment & Development
6) External Relations and Network
2.2 ผูบริหารมีการนําขอมูลจากระบบสารสนเทศของสถาบันมาใชเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
โดยครอบคลุมดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน และการบริหารจัดการ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใช
ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ
1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality
Assurance Information System)
2) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร (Executive Information System : EIS) หรือ BI
(Business Intelligence)
3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document System)
4) ระบบบริการการศึกษา
5) ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online
6) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)
7) ระบบการติดตอสื่อสารภายใน (Internal Communication System : ICS)
นอกจากนี้ ผู บริ หารยั งนํ าข อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (Management
Information System : MIS) มาใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชรายงานสรุปรายการ
ขอเบิ กของหนว ยงาน รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงิน ฝาก รายงานแสดงรายละเอีย ดสถานะ
การเบิกจายเงิน และรายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน (อิงจากงบทดรองในระบบ MIS) เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.7.1-2.2 อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ)
2.3 มีการถายทอดแผนกลยุทธ 4 ป (2553 - 2556) ผานกลไกการประชุมตางๆ อาทิ การประชุม
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาประจํา คณะฯ (Advisory Board) การประชุม คณะบริหารธุร กิจ ครั้ง ที่ 4/2554
เมื่อ วัน ที่ 18 เมษายน 2554 (สกอ.7.1–2.3 รายงานการประชุม คณะบริห ารธุร กิจ ครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 วาระที่ 6.4 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) ) เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ
2.4 แจงใหบุคลากรทุกคนไดทราบ โดยผานที่ประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2555 (สกอ.7.1–2.4 รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556)
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 เกณฑมาตรฐาน 3. ผูบริหารคณะมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และผลการดําเนินงานตามตัว ชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
คณะบริหารธุรกิจ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 และสื่อ สารแผนและผลการดําเนิ นงานไปยังบุคลากร
ในคณะโดยผานที่ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ปละ 2 ครั้ง คือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดํา เนิน งานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน 2555) (เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555) (สกอ.1.1-3.1 รายงานผลการ
ดํา เนิ น งานตามตั วชี้ วัด ในแผนปฏิบั ติ ราชการ คณะบริห ารธุ รกิ จ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2555))
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) (เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 และที่ประชุมคณะ/กรรมการประจํา
คณะบริห ารธุ ร กิจ ครั้ ง ที่ 5/2555 เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2555) (สกอ.1.1-3.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริห ารธุ รกิ จ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555))
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) (เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเงิ นทุน คณะ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อ วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2556 และที่ ประชุมคณะ/กรรมการ
ประจํ าคณะบริ หารธุรกิจ ครั้ง ที่ 3/2556 เมื่ อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556) (สกอ.1.1-3.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริห ารธุ รกิ จ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) )
 เกณฑมาตรฐาน 4. ผูบริหารคณะสนับสนุนใหบุคลากรในคณะ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบ ริหารระดับ สูง สุด ของคณะ คื อ คณบดี ได มีการมอบหมายอํา นาจการบริหารและ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารจัด การ
มีการแตงตั้งรองคณบดี 3 ฝาย คือ รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายบริหาร และรองคณบดีฝายวางแผน
และพั ฒนา โดยกําหนดหนา ที่ค วามรับผิด ชอบและมอบอํานาจในการตัดสินใจในการทํา งาน ส วนในระดับ
บริ หารจัดการคณะ มี เลขานุก ารคณะเปน ผูกํ ากั บ ดู แล การดํ าเนิน งานของคณะ และมี การแบง สว นงาน
ออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานการศึกษา กลุมงานการเงินและพัสดุ กลุมงานบริหารและธุรการ และ
กลุมงานแผนและพัฒนา และมีศูนยภายใตกํากับดูแลของคณะ 2 ศูนย คือ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ
ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน (สกอ.7.1-4.1 โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ)
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 เกณฑมาตรฐาน 5. ผูบริหารคณะถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบ ริหารถา ยทอดความรูในเรื่องยุท ธศาสตร การขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตรสูส ากล ใหแ ก
บุคลากรทุกกลุม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผูบริหารไดรวมกันถายทอดยุทธศาสตร และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสถาบันสูสากล ผานชองทางตางๆ เชน
- ผานกลไกการประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
- การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “AACSB : AOL (Assurance of Learning)”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
(สกอ.7.1-5.1 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “AACSB : AOL (Assurance of Learning”)
- โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร (สกอ.7.1-5.2 รายงานผลการจัดโครงการ
สัมมนา เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555”)
- โครงการสัมมนา เรื่อง “ทบทวน ประเมินผล ติดตามความกาวหนาการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการประกั นคุ ณภาพการศึกษาสากล” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 - 16.00 น.
ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร (สกอ.7.1-5.3 รายงานผลการจัดโครงการ
สัมมนา เรื่อง “ทบทวน ประเมินผล ติดตามความกาวหนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาสากล”)
- Website : www.nidabusinessscool.com
(สกอ.7.1-5.4 Website: www.nidabusinessschool.com)
- การจัดทําเอกสาร AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business
School (สกอ.7.1-5.5 AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School)
เผยแพรแกบุคลากร ผูปฏิบัติงานไดรูและเขาใจเรื่ องยุทธศาสตรของคณะฯ และรวมกันขับเคลื่อนคณะฯ
ใหบ รรลุต ามวัต ถุประสงคของยุ ทธศาสตรที่กํา หนด (Six Strategic Directions and Objectives for
Acheivement)
5.2 ผูบริหารคณะบริหารธุรกิจไดสงเสริมพัฒนาผู รวมงาน บุคลากรทุกกลุม ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเขารวมในกิจกรรม / โครงการฝกอบรมที่สถาบันฯ จัด
 เกณฑมาตรฐาน 6. ผูบริหารคณะบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบ ริหารคณะฯ บริหารงานดวยหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) 10 องคประกอบ ดังนี้
1. หลั กประสิทธิผล (Effectiveness) โดยมีผลการปฎิ บัติราชการที่บ รรลุเ ปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ กลาวคือ ในปงบประมาณ 2555 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน จํานวน 66 ตัวชี้วัด และไดมีการปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทากับ 63 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 95.46 ของการบรรลุตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ.7.1-6.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริห ารธุ รกิ จ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555
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(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)) ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป คือ
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรม
ต่ํา กว า เป า หมาย ซึ่ ง คณะฯ ได นํา ไปปรับ ปรุง ในแผนปฏิบั ติ ง านประจํา ป ถัด ไป (ป ง บประมาณ 2556)
(สกอ. 7.1-6.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยมีการดํา เนิน การบริหารจั ดการที่เหมาะสมในการใช
ทรัพยากรดานตางๆ ไดแก
- ดานบุคลากร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ เพื่อใหการทํางาน
มีป ระสิทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล (สกอ.7.1-6.3 ตั วอยางคําสั่ง แตง ตั้ง คณะกรรมการ/คณะทํา งาน) การจั ด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตางๆ ภายใตโครงการ KM (Knowledge Management) (สกอ.7.1-6.4 แผน
การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2555 - 2556)
- ดานปจจัยสนับสนุน มีการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองประชุม ใหเกิดประโยชน
สูงสุด คุมคา
- ดานการเงิน มีการบริหารงบประมาณแผนดิน การเบิกจายเงินงบประมาณ เปนไปตาม
วงเงินที่ไดรับการจัดสรร (สกอ.7.1-6.5 อางอิงขอมูลกลุมงานการเงินและพัสดุ)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) โดยมีการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความ
ตอ งการของสั งคมธุ รกิจ ผู มีส วนได เสี ย ไดแ ก การปรั บปรุง หลั กสู ตร การกํา หนดคุ ณลั กษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต (รายละเอียดปรากฏในตัวบงชี้ที่ 2.7)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) โดยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเป าหมายที่ กําหนดไว ปรากฏในการจัดทํ าคํ ารั บรองการปฏิบั ติร าชการของคณะฯ ประจํ าป
งบประมาณ (สกอ.7.1-6.6 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 /
สกอ.7.1-6.7 คํารับรองการปฏิบัติ ราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2556) ซึ่ งเสนอตอ
สถาบันฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําคํารับรองระดับ สถาบันและเสนอตอ ก.พ.ร. และมีการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบ ริหาร (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ดังปรากฏใน
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ประจํา ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) นําสงกองแผนงานรวบรวมและดําเนินการ สง กพร. ตอไป
นอกจากนี้ ผูบริหารยังยึดหลักความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยูในคานิยมหลัก Social Responsibility โดยคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
5. หลักความโปรงใส (Transparency) โดยมีกระบวนการเปดเผยตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อ
มีขอสงสัยและสามารถเขา ถึง ขอมู ลข าวสารอัน ไม ตองหามตามกฏหมายไดอยางเสรี ซึ่งผูบ ริหารตระหนัก ถึง
ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สําคัญของคณะ และมีความสําคัญตอการบริหารงาน
และการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงไดดําเนินการโดยมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ ดังนี้
1) มีการแสดงขอมูลขาวสารบนเว็บไซต : www.nidabusinessschool.com ประกอบดวย
รายละเอียดของคณะ ผูบริหาร วิสัยทัศน พัน ธกิจ ยุทธศาสตร การประกัน คุณ ภาพการศึกษาของคณะ ขาว
การรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครงาน และการใหบริการวิชาการ การประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
การประกาศผลการสอบขอเขียนพิสดาร ผลการสอบปากเปลา การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ
ตลอดจนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลในทุกดาน (สกอ.7.1-6.8 Website :
www.nidabusinessschool.com)
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2) เอกสารสิ่งพิมพในรูปแบบของการจัดทํา Brochure, Poster แผนพับ ปายผา การติด
ประกาศประชาสัมพันธ วารสารบริหารธุรกิจ นิดา : NIDA Business Journal ฯลฯ (สกอ.7.1-6.9 วารสาร
บริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) โดยการเปดโอกาสใหอาจารย เจา หนาที่ มีสวนรวม
ในการประชุมคณะและรวมแสดงความคิดเห็น / ตัดสินใจในเรื่องตางๆ การเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝา ย
ที่เกี่ยวของ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกคณะ เชน การมี คณะที่ปรึกษา
(Advisory Board) การรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน
ของสังคม การเชิญผูปกครองมารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของคณะในสวนที่เกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
7. หลั กการกระจายอํ านาจ (Decentralization) โดยมี การมอบหมายอํา นาจการบริห าร
และตั ดสิ นใจแกผู บริ หารหรือ ผูป ฏิบั ติระดับ ถัด ไป เพื่ อเพิ่ม ความคล องตัวในการปฏิ บัติงานและการบริห าร
จัดการ (รายละเอียดปรากฎใน ตัวบงชี้ที่ 7.1 เกณฑมาตรฐาน 4 ขอ 1.1)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ ในการปฏิบัติราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการโดยเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของสถาบันฯ (อางอิงขอมูล
ของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยา งเทาเทียมกัน
โดยไมมี การแบ งแยกด าน ชายหรือหญิง ถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางการหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ โดยมีการ
ดํา เนิ นงานทั้ง ในระดับ สถาบัน และระดับ คณะ เช น มีบ ริการทางการศึกษา และสิ่ง อํา นวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ และผูตองการปฏิบัติศาสนกิจ
10. หลักมุงเนนฉัน ทามติ (Consensus Oriented) โดยการยึด ความเห็นของทุก ฝาย การ
ตัดสินใจ คํานึงถึงผูเสียเปรียบ ผูรับผลกระทบ
 เกณฑมาตรฐาน 7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ และ
สถาบันประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารคณะ และคณะนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม
7.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ ผานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2555) (เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
และที่ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2555 เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)
(สกอ.7.1-7.1 รายงานผลการดํ าเนินงานตามตัวชี้ วัดในแผนปฏิ บัติราชการ คณะบริหารธุรกิ จ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) ) โดยสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงาน จํานวน 66 ตัวชี้วัด และไดมีการ
ปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทากับ 63 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95.46 ของการบรรลุตาม
ตัว ชี้วัด ของการปฏิ บัติ งานที่กําหนด ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ไ มสามารถดํา เนิน งานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป คือ
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรม
ต่ํากวาเปาหมาย
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7.2 คณะนําผลการพิจารณา ขอคิ ดเห็น และข อเสนอแนะของที่ ประชุมคณะไปปรั บปรุง
แผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป (ปงบประมาณ 2556) (สกอ 7.1-7.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2556
คณะบริหารธุรกิจ)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.7.1-1.1
สกอ.7.1-1.2
สกอ.7.1-1.3
สกอ.7.1-2.1
สกอ.7.1-2.2
สกอ.7.1-2.3
สกอ.7.1-2.4
สกอ.7.1-3.1
สกอ.1.1-3.2
สกอ.1.1-3.3
สกอ.7.1-4.1
สกอ.7.1-5.1
สกอ.7.1-5.2
สกอ.7.1-5.3
สกอ.7.1-5.4
สกอ.7.1-5.5

แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 2555-2556
แฟมรายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ 2555-2556)
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
AACSB International Accreditation Plan - NIDA Business School
อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ
รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
วาระที่ 6.4 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556)
รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
รายงานผลการดํา เนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2555)
รายงานผลการดํา เนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
รายงานผลการดํา เนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ
สรุปผลการสัมมนา เรื่อง “AACSB : AOL (Assurance of Learning)”
รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555”
รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ทบทวน ประเมินผล ติดตาม
ความกาวหนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการประกั นคุ ณภาพการศึกษาสากล”
Website : www.nidabusinessschool.com
AACSB International Accreditation Plan - NIDA Business School
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รายงานผลการดํา เนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2555 - 2556
อางอิงขอมูลกลุมงานการเงินและพัสดุ
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2556
Website : www.nidabusinessschool.com
วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal)
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2554
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554
Website : www.nidabusinessschool.com
Brochure Poster แผนพับ ตัวอยางคอลัมภทางหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษา, วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal)
อางอิงขอมูลของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2556 คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ :
เกณฑการประเมิน

กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีผลงาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดยไดดําเนินการ
ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถาบัน อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.1 คณะบริหารธุรกิจ มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับ แผนกลยุ ทธ ของสถาบัน ซึ่ง ครอบคลุ มด านการเรียนการสอน การวิจั ย รวมถึง การบริหารจัด การตา งๆ
โดยจั ดทํ าแผนการจั ดการความรู คณะบริ หารธุ รกิ จ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่ งประกอบด วย
วัตถุประสงค, ประเด็นความรู, ครอบคลุมพันธกิจ และกลุมเปาหมาย (สกอ.7.2-1.1 แผนการจัดการความรู
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555) ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นความรูที่กําหนด

การครอบคลุมพันธกิจ

กลุมเปาหมาย

การอบรม/สัมมนา (By Training)
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555"

แผนการดําเนินงาน และ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ

2. โครงการฝกอบรม - การใชระบบ
การใชงานระบบสารสนเทศ
สารสนเทศภายในสถาบัน เรื่อง
ภายในสถาบัน
"การใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซต
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(WWW.NIDABUSINESSSCHOOL.COM)"

ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
(ผูปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา)

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
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โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการฝกอบรม หลักสูตร "การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอ
ประสานงาน (ENGLISH
COMMUNICATION PROGRAM
(Course3) )"

ประเด็นความรูที่กําหนด
การใชภาษาอังกฤษสําหรับ
การติดตอประสานงาน
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การครอบคลุมพันธกิจ
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจ ไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

กลุมเปาหมาย
บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

4. การจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ
ปละ 1 เลม (เลมที่ 9-10) "วารสาร
บริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS
JOURNAL)"

การสงเสริมโครงการวิจัย
พันธกิจดานการวิจัย
เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสาร ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความ
โดดเดนและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ

5. สรางความเปนเลิศทางการวิจัย
การสงเสริมโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการสงเสริมการจัดทํา
งานวิจัยของคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ

การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน (By Doing)

พันธกิจดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความ
โดดเดนและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

การประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู
(By Sharing)
6. การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge)
- การสัมมนา เรื่อง “คุณภาพการเรียน คุณภาพการเรียนการสอน
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
การสอนในสไตลอาจารยราชพฤกษ” ในสไตลอาจารยราชพฤกษ สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3
โดย รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจ ไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ
- การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(MBA Staff Meeting on
คณะบริหารธุรกิจ
Knowledge Management)

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจ ไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
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 เกณฑ มาตรฐาน 2. กําหนดบุคลากรกลุ มเปาหมายที่จะพัฒนาความรู และทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 ตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกกิจกรรม/
โครงการ มีการกํา หนดบุ คลากรกลุมเป าหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจน ซึ่ งครอบคลุมทั้งบุ
คลาการสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวอยางเชน
- กิจกรรมการสรางความเปนเลิศทางการวิจั ย การสงเสริมโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ
- โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “ทิ ศทางการดํ าเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555” กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสาย
สนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ (ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา) ประกอบดวย เลขานุการคณะ
กลุมงานการศึกษา กลุมงานการเงินและพัสดุ กลุมงานบริหารและธุรการ กลุมงานแผนและพัฒนา ศูนยนวัตกรรม
ทางธุรกิจ ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ (สกอ.7.2-2.1 โครงการสัมมนา
เชิ งปฏิบั ติก าร เรื่ อง “ทิ ศทางการดํา เนิ นงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2555)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 คณะมีการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา โดยมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู
ทักษะของผูมีป ระสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพรไปสูบุคลากร
ในสว นของบุค ลากรสายวิ ชาการ ผานที่ป ระชุม คณะ/กรรมการประจํา คณะบริหารธุรกิจ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ผานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ (MBA Staff Meeting on Knowledge Management)
ตัวอยางเชน
- การสัมมนา เรื่อง “คุณภาพการเรียนการสอนในสไตลอาจารยราชพฤกษ” ในวันที่ 17
มกราคม 2556 ณ หอง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย เปนผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) มาแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ใหแกบุคลากรสายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (สกอ.7.2-3.1 PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง คุณภาพการเรียน
การสอนในสไตลอาจารยราชพฤกษ)
- โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “ทิ ศทางการดํ าเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายใน คณะบริ หารธุ ร กิ จ ป ก ารศึ ก ษา 2555” ได เ ชิ ญ รองคณบดี ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร นาคทับที) เปนผูถายทอดผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2554 ของคณะกรรมการ ใหแกบุคลากรผูรับผิดชอบตามองคประกอบ/ตัวบงชี้เพื่อรับทราบ
ขอมูล ประเด็นที่ตองพัฒนารวมกัน รวมทั้งรับทราบทิศทาง/นโยบาย และมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และ
วางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ยังไดบรรยายสรุป
ภาพรวมของระบบประกันคุณภาพทั้งหมดของคณะบริหารธุรกิจ ไดแก ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก รวมทั้งระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ AACSB (The Association of Advance
Collegiate School of Business) (สกอ.7.2-3.2 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555)
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 เกณฑ มาตรฐาน 4. มีก ารรวบรวมความรูตามประเด็ นความรู ที่กํ าหนดในขอ 1 ทั้ง ที่มี อยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
4.1 คณะไดรวบรวมความรูตามประเด็นความรู และกิจกรรมที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
ผานชองทางตางๆ เพื่อใหบุคลากรทุกคนเขาถึงความรูไดอยางเปนระบบ และทันตามความตองการ อาทิเชน
การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” และเผยแพรในมหกรรม “Knowledge Forum and The Best Practice 56” เปนการ
นําเสนอผ านซุมนิทรรศการของคณะ โดยนํา เสนอข อมู ลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะบริหารธุรกิจ ในรอบปที่ ผา นมา นอกจากนี้ยั งไดมี การเผยแพรแนวปฏิ บัติที่ ดีดั งกลา วผ านเว็บไซด
คณะบริหารธุรกิจ www.nidabusinessschool.com (สกอ.7.2-4.1 www.nidabusinessschool.com)
4.2 มีการดํา เนินงานติดตามผลการปฏิบัติงานเปน ประจํา โดยคณะกรรมการบริ หารจัดการ
ความรูภายในองค การ และมีการรายงานผลการดํา เนิ นงานตามแผนการจัด การความรู คณะบริ หารธุ รกิ จ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอสถาบัน ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน โดยรวบรวม
และสรุปประเด็นความรูที่ ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ ที่กํ าหนด (สกอ.7.2-4.2 รายงานผลการดําเนิ นงาน
ตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ 2555 (รอบ 6, 12 เดือน))
ตัวอยางเชน
- การจัดโครงการสั มมนา เรื่ อง “ทิศทางการดําเนินงานการประกั นคุณภาพการศึ กษา
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห องประชุมคณะบริห ารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ ไดเป ดโอกาสให
ผูเขารวมการสัมมนารวมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ โดยพิจารณา
จากปญหาและอุปสรรคตลอดจนผลการดําเนินงานที่ผานมา และดําเนินการรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เปน
ลายลั กษณอักษร เสนอตอที่ป ระชุม คณะ/กรรมการประจํา คณะบริหารธุร กิจ เพื่อนํ าไปสูการพัฒ นาระบบ
ประกั นคุ ณภาพการศึกษาของคณะต อไป (สกอ.7.2-4.3 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิ ง ปฏิบั ติ ก าร
เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือ
ปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 คณะมีการสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายอาจารย และสายสนับสนุน นําความรูที่ไดจากการ
รวบรวมประเด็ น ความรู เป น ลายลั กษณ อั กษรมาปรับ ใช ในการปฏิบั ติ ง าน เช น ประเด็ น ความรู เรื่อ ง
“คุณภาพการเรี ยนการสอนในสไตล อาจารยราชพฤกษ” โดย รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (สกอ.7.2-5.1
PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง “คุณภาพการเรียนการสอนในสไตลอาจารยราชพฤกษ”)
5.2 บุคลากรของคณะมีการนําความรูที่ไดจากการรวบรวมประเด็นความรูเปนลายลักษณอักษร
โดยจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ทําใหขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการปฏิบัติ งาน
อาทิเชน
- ผูปฏิ บั ติงานมีการพั ฒนาและปรั บปรุ งระบบบริ หารงานต างๆ ใหสามารถปฏิ บัติ งานไดง าย
ถูกตอง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบัน เชน
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1) การมอบหมายใหผูรั บผิด ชอบแตล ะองค ประกอบ/ตัว บง ชี้เ ขา รวมประชุม คณะทํ างาน
พัฒ นาระบบคุณ ภาพสถาบันฯ ในชุดตางๆ ทําใหผูรั บผิดชอบนั้นสามารถนําผลการประชุมไปปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพไดตรงเปาหมาย เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
2) การจัดทําประกาศคณะบริ หารธุรกิจ เรื่อ ง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับ สนุนการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554) เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดงาย ถูกตอง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไป
(สกอ.7.2-5.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 - อางอิงหลักฐานกลุมงาน
บริหารและธุรการ)
3) การบริการวิชาการตางๆ ไดแก
- การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร
หรือชําระเงินสด เปนการนํา เครื่องรูด บัตรเครดิตมาใชเพื่ ออํานวยความสะดวกแกผูเขา รับการอบรมที่ยังมิไ ด
ชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม
- การจัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ
และสามารถโตตอบชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time (สกอ.7.2-5.3 http://mba.nida.ac.th/cbi)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.7.2-1.1
สกอ.7.2-2.1
สกอ.7.2-3.1
สกอ.7.2-4.1
สกอ.7.2-4.2
สกอ.7.2-4.3
สกอ.7.2-5.1
สกอ.7.2-5.2

สกอ.7.2-5.3

แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการสัมมนาเชิง ปฏิ บัติการ เรื่อง “ทิ ศทางการดํา เนิ นงานการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายใน คณะบริ หารธุ รกิจ ปการศึกษา 2555”
รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิ บัติการ เรื่อง “ทิ ศทางการดํา เนิ นงาน
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน คณะบริ หารธุ รกิจ ปการศึกษา 2555”
www.nidabusinessschool.com
รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิ บัติการ เรื่อง “ทิ ศทางการดํา เนิ นงาน
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน คณะบริ หารธุ รกิจ ปการศึกษา 2555”
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ
ปงบประมาณ 2555 (รอบ 6, 12 เดือน)
PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง “คุณภาพการเรียนการสอนในสไตล
อาจารยราชพฤกษ”
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554
- อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ
http://mba.nida.ac.th/cbi
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ประเมินระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน (ประเมินระดับสถาบัน)
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจั ย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนํา ไปใช ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือ ขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
ผลการประเมิน

(ประเมินระดับสถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

: กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 6 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑ มาตรฐาน 1. มีก ารแตงตั้ง คณะกรรมการ หรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดย
มี ผูบริ หารระดับ สูง ของคณะ และตัวแทนที่ รับ ผิด ชอบพั นธกิจ หลั กของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
นําเสนอ ทคอ. วางแผนและประเมินผล ใหความเห็นชอบในแผนแมบทบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยให
ทุกหนวยงานดํา เนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสถาบัน และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง พรอมทั้งกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงนี้ สถาบันฯ ไดจัดทําโดยใชกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
1) การกําหนดวัตถุประสงค
2) การระบุความเสี่ยง
3) การประเมินความเสี่ยง
4) การตอบสนองความเสี่ยง
5) การควบคุมและติดตามประเมินผล
1.2 คณะบริหารธุรกิจ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ รวมเปนคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2) รองคณบดีฝายบริหารคณะบริหารธุรกิจ
3) รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกัลยณ จีระลักษณกุล
(สกอ.7.4-1.1 คํา สั่ง คณะบริห ารธุรกิจ ที่ 87/2554 เรื่อง แต งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงของ
คณะบริหารธุรกิจ)
 เกณฑ มาตรฐาน 2. มีก ารวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจั ยที่ กอใหเกิ ดความเสี่ยง
อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
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- ความเสี่ย งดานการปฏิบั ติงาน เช น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริ หารหลัก สูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงด านบุ คลากรและความเสี่ ยงด านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนิน งานดานบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ในความเสี่ยงเดิมของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อติดตามการลดลงของความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
2.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบั นไดดําเนินการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงของสถาบั น
โดยกําหนดกรอบการระบุความเสี่ยงตามประเด็นหลักของแตละยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวของสถาบัน 15 ป
(พ.ศ. 2551-2565) เพื่อใหห นว ยงานไดร ะบุค วามเสี่ยงระดั บหน วยงานให เปน ไปในทิศทางเดียวกั น และ
สถาบันวิเคราะหและระบุความเสี่ยง โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก ใหสอดคลอง
กับความเสี่ยงของสถาบันที่เกิดจากปจจัยภายใน ดังนี้
ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
สถาบัน ระบุ ความเสี่ย งเพื่อพิจารณาว ามีป จจั ยเสี่ ยงอะไรบ างที่ทํ าใหไม สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ตามประเภทความเสี่ยง 4 ดาน คือ
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินนโยบาย การกําหนดแผนกลยุทธ แผนการดําเนิน งาน และการนําไปปฏิบัติที่ไมเหมาะสม หรือไม
สอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ
ขาดสภาพคลองความเพียงพอ และความพรอมของเงินทุนที่จะใชในการลงทุน
3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
การกํากับดูแลกิจการหรือการควบคุม
4. ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งภายในและ ภายนอก
สถาบัน ไดระบุความเสี่ย งระดั บสถาบันจากการสรุปผลจากความเสี่ยงระดับ หนวยงาน
และผานการพิจารณา แกไข และเพิ่มเติมโดยที่ประชุมผูบริหารสถาบัน สรุปไดดังนี้
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง
1. จํานวนนักศึกษาภาคปกติของสถาบันมีปริมาณลดลง
ปจจัยความเสี่ยง
กลยุทธ
1.1 การประชาสัมพันธอาจยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย
การปฏิบัติงาน และ
1.2 การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ
กฎระเบียบขอบังคับ
ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ
1.3 การพัฒนาหลักสูตรรวมระหวางคณะ/สถาบันการศึกษาอื่น (Dual Degree)
ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ
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2. การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
ปจจัยความเสี่ยง
2.1 บุคลากรบางสาขาวิชา (วิชาชีพเฉพาะ) เปนสาขาขาดแคลน
2.2 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรสายวิชาการในสาขาขาดแคลนมีจํานวนนอย
3. รายไดและเงินทุนของสถาบันกับความสามารถในการแขงขัน
ปจจัยความเสี่ยง
3.1 การรักษาฐาน/เพิ่มฐานงบประมาณแผนดิน
3.2 ความสามารถในการสรางรายไดของสถาบัน

กลยุทธ
และการปฏิบัติงาน

การเงิน

ความเสี่ ยงที่เ กิด จากป จจั ยภายนอก เช น
1. Competitive Risk - เกิดจากสภาวะการแขงขั น สถานศึกษาคูแขง
2. Supplier Risk - เกิดจากพัน ธมิ ตร และผูสง มอบงานใหเรา
3. Regulatory Risk - เกิดจากกฎหมาย กฎระเบี ยบราชการ
4. Economic / Political Risk - เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง
5. Natural disaster risk - ความเสี่ย งจากภัยธรรมชาติ สภาพหรือสภาวะแวดลอม
ทางธรรมชาติ
2.2 ระดับ คณะ ไดจั ดทํา แผนบริหารความเสี่ ยง คณะบริหารธุรกิจ ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 และ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2556 ที่เชื่อมโยงกับระดับสถาบัน ซึ่งระบุโครงการ/กิจกรรม
พรอมทั้ง มาตรการตอบสนองความเสี่ ยงครบถ วนตามภาระกิ จของคณะ โดยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
คณะบริหารธุรกิจ ได จัด ทําแผนบริหารความเสี่ ยง ซึ่ง มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ย ง สรุปไดดังนี้
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

1. มีอัตราวางอาจารยประจํา
ปจจัยความเสี่ยง
การปฏิบัติการ
1.1 กระบวนการสรรหาทดแทนใชเวลานาน
(Operational)
2. กิจกรรมหรือแผนงานประชาสัมพันธ/การสื่อสารการตลาดที่มีผลบวกตอแบรนด
ปจจัยความเสี่ยง
2.1 ศักยภาพและความพรอมของสถาบัน
3. กิจกรรมความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ
เหตุการณ (Event) ปจจัยความเสี่ยง
3.1 ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และสภาพแวดลอมของแตละภูมิภาค
มีความแตกตางกัน
4. การพัฒนาวารสารระดับคณะสูระดับชาติ
ปจจัยความเสี่ยง
กลยุทธ (Strategic)
4.1 การรับรูในความสําคัญของเปาประสงคและกลุมเปาหมาย
4.2 การสรางภาพลักษณของชื่อเสียงของสถาบัน เพื่อใหสถาบันเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง
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5. หลักสูตรฝกอบรม Public Training โดดเดน แตกตางจากสถาบันการศึกษาองคกรอื่น
การปฏิบัติการ
ปจจัยความเสี่ยง
(Operational)
5.1 ขอจํากัดดานศักยภาพและความพรอมของวิทยากร
การเงิน (Finalcail)
และเหตุการณ (Event) 5.2 คาตอบแทนอาจไมดึงดูดพอ
5.3 คูแขงขันมีหลักสูตรที่หลากหลายกวา

(สกอ.7.4-2.1 แผนบริห ารความเสี่ ยง คณะบริห ารธุร กิจ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 /
สกอ.7.4-2.2 แผนบริห ารความเสี่ ยง คณะบริห ารธุร กิจ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556)
 เกณฑ มาตรฐาน 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลํ าดับความ
เสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
3.1 การประเมินความเสี่ย ง ในแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบั ณฑิต พัฒนบริหารศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําเปนตองนําผลการประเมินความเสี่ยงเดิม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มาเป น พื้ น ฐานในการพิ จ ารณา เพื่ อกํ า หนดความเสี่ ย งขั้ น ต น และเป า หมายตั ว ชี้ วั ด ระดั บ สถาบั น ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลาวคือ หลังจากขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการ/
กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงของสถาบัน คณะ สํานัก และหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทํา ให
ความเสี่ยงของสถาบันลดลง ซึ่งสามารถวัดผลการดําเนินงานดังกลาวไดจากการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ
การประเมินการลดลงของความเสี่ยงของสถาบัน
3.2 การประเมินความเสี่ยง ในแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ใชหลักเกณฑเดียวกับสถาบัน กลาวคือ ประเมินความเสี่ยงขั้นตนเกิดจากการพิจารณาจากขอมูล
ในอดีตของคณะ เพื่อกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดของแตละความเสี่ยง จากเกณฑดานโอกาสและผลกระทบของ
แตละความเสี่ยง ซึ่งโอกาส คือ ความถี/่ โอกาสในการเกิดเหตุการณ ความเสี่ยง และผลกระทบ คือ ความรุนแรง/
ความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณความเสี่ยง
 เกณฑ ม าตรฐาน 4. มี ก ารจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ยงที่ มี ระดั บ ความเสี่ ยงสู ง
ดําเนินการตามแผน

และ

4.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันไดใชกลยุทธในการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ คือ
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) เปนวิธีตอบสนองในเชิงรับแบบงายที่สุด ในกรณีที่
สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ลดขอบเขตการดําเนินงาน
2. การลดความเสี่ยง (Reduce) การออกแบบระบบควบคุม การแกไขปรับปรุงการทํางาน
เพื่อปองกันหรือจํากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหายใหอยูในระดับ ที่ยอมรับได เชน วางมาตรการ
เชิงรุก ฝกอบรมทักษะ
3. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) การยอมรับใหมีความเสี่ยง เนื่อ งจากคา ใชจาย
ในการจัดการหรือสร างระบบควบคุ มมี มูล คา สูง กวา ผลลัพ ธที่ ได แต ก็ค วรมีม าตรการติ ดตามและดู แล เช น
กําหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง
4. การถายโอนความเสี่ยง (Share) การกระจายทรัพยสิน หรือกระบวนการตางๆ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เชน การประกันทรัพยสิน การจางบริษัทภายนอกใหทํางานบางสวนแทน
การทําสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด
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โดยสถาบันไดใช 4 กลยุทธ ขางตนในการกํ าหนดมาตรการ โครงการ/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัด พรอมกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดเพื่อตอบสนองความเสี่ยงในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
และถายทอดลงสูระดับหนวยงานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานในรูปแบบของการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ยงในประเด็นตางๆ ที่สําคัญ
4.2 คณะไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ที่เชื่อมโยงกับระดับสถาบัน ซึ่งระบุโครงการ/กิจกรรม พรอมทั้งมาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถวนตาม
ภาระกิจของคณะ สรุปไดดังนี้
1. แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ (หนวยงานระบุเพิ่มเติม)
โดยการระบุป ระเด็นความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรมระดับคณะเพิ่มเติม ในประเด็ น
ความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่สําคัญระดับคณะ ตามที่เห็นควรดําเนินการนอกเหนือจากประเด็นความเสี่ยงของสถาบัน
2. แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ (ตามแผนบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน
ระดับสถาบัน)
โดยระบุ โ ครงการ/กิจ กรรมเพื่ อการดํ า เนิ น งานระดับ คณะใหส อดคล องตามแผน
ปองกันในภาวะฉุกเฉินของสถาบัน
(สกอ.7.4-4.1 แผนบริห ารความเสี่ ยง คณะบริห ารธุร กิจ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ
ที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะ ปละ 2 ครั้ง และนําเสนอสถาบัน (กองแผนงาน) ตอไป ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556) โดยเสนอผูบริหาร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 (สกอ.7.45.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 9 เดือน)
ครั้งที่ 2 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) โดยเสนอผูบริหาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555
(สกอ.7.4-5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ ยง คณะบริห ารธุร กิจ ปง บประมาณ
พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 1 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 9 เดือน (ตุ ลาคม 2555 - มิ ถุน ายน 2556) เสนอที่ประชุมคณะ/กรรมการประจํา คณะบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 6/2556 ในเดือนสิงหาคม 2556 (สกอ.7.4-5.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
คณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน)
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5.2 ณ สิ้นสุดการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจไดสรุปประเมินผล
มาตรการตอบสนองความเสี่ยง จากผลการดําเนินงาน พบวา กิจกรรม/มาตรการทั้งหมดที่ดําเนินการสามารถ
ลดและปองกัน ความเสี ่ยงในเรื่องดัง กลาวได เนื ่องจากเปน กิจ กรรม/มาตรการปอ งกันที่ดํา เนินการตอ จาก
แผนบริหารความเสี่ยงของ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
6.1 คณะฯ นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงประจําปถัดไป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556) โดยเฉพาะในความเสี่ยง
ดานอัตราวางอาจารยประจํา ซึ่งคณะไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1) โครงการการใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
2) การกําหนดกระบวนการรับอาจารยใหมข องคณะบริหารธุรกิจ เพื่อลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกอาจารยใหม โดยดําเนินการดังนี้
2.1 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา
2.2 จัดทํากระบวนการรับอาจารยใหมคณะบริหารธุรกิจ
(สกอ 7.4-6.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.7.4-1.1
สกอ.7.4-2.1
สกอ.7.4-2.1
สกอ.7.4-4.1
สกอ.7.4-5.1
สกอ.7.4-5.2
สกอ.7.4-5.3
สกอ.7.4-6.1

คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 87/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะบริหารธุรกิจ
แผนบริหารความเสี่ ยง คณะบริ หารธุรกิจ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2555
แผนบริหารความเสี่ ยง คณะบริ หารธุรกิจ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2556
แผนบริหารความเสี่ ยง คณะบริ หารธุรกิจ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน
แผนบริหารความเสี่ ยง คณะบริ หารธุรกิจ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2556
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องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ : จํานวน 1 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน 7 ขอ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร ไดแ ตง ตั้ง คณะกรรมการกําหนดแผนกลยุท ธทางการเงิ น
ระดับสถาบัน และกําหนดใหทุกคณะ/สํานัก/ศูนย/หนวยงาน ใชแผนกลยุทธทางการเงินรวมกับสถาบัน และ
คณะ/สํา นัก/ศูน ย/หนว ยงานรายงานผลการดําเนิน งานตอสถาบัน ปละ 2 ครั้ง (งวด 6 เดื อน (ตุ ลาคม –
มีนาคม) และงวด 12 เดือน (เมษายน – กันยายน) ) โดยแผนดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรดานการเงิน 5 ดาน
(สกอ.8.1-1.1 คําสั่ง แต งตั้ง คณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธ ทางการเงิ น สถาบันบั ณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร สกอ.8.1-1.2 แผนกลยุท ธท างการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร – อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการเงินและพัสดุ) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 3 การวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน
อยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
คณะบริหารธุรกิจ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการเงิ นทุนคณะ และที่ ประชุมคณะบริ หารธุร กิจ ตามลํ าดับ โดยมีก ารดํา เนิ นการจัด ทํา คํา ขอ
งบประมาณประจํ าป (สกอ.8.1-2.1 รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตา งๆ – อางอิงหลั กฐาน
กลุมงานการเงินและพัสดุ / สกอ.8.1-2.2 คําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 และ 2556 – อางอิง
หลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ / สกอ.8.1-2.3 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ / สกอ.8.1-2.4 รายงาน
การประชุมคณะบริห ารธุร กิจ) จัดหาทรัพ ยากรทางดา นการเงิน การพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณที่ไ ดร ับ
ประจําปใหเปนไปตามพัน ธกิจ ของคณะบริหารธุ รกิจ โดยจัดหาเงิ นงบประมาณแยกเปน 2 แหลง คือ เงิน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 143

งบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรรจากสถาบันฯ รวมเงินงบอุดหนุน และมีการจัด หาทรัพยากรจากเงิน นอก
งบประมาณอีก 1 แหลง ซี่ง ประกอบดว ยรายรับจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ จากการ
ฝกอบรม การบริการทางวิชาการ ฯลฯ มีการรายงานสรุปการติดตามการใชจายเงินรายไดไตรมาสใหเปนไปตาม
แผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
 เกณฑมาตรฐาน 3. มี งบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจ
และการพัฒนาคณะและบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแต ละพันธกิจ และ
การพัฒนาคณะและบุคลากร โดยมีคณะกรรมการเงินทุนคณะ ซึ่งใชรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณา
จัด สรรงบประมาณประจํ าป ปรากฏในแผนปฏิ บัติ งาน ประจํ าปงบประมาณ งานที่ตอ งดํ าเนิน การต อเนื่อ ง
คณะบริหารธุรกิจ (สกอ.8.1-3.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุ รกิจ / สกอ.8.1-3.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)
 เกณฑ ม าตรฐาน 4. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น อยา งเปนระบบ และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานการเงินรายเดือน เชน รายงานแสดงสถานะการใชจายงบประมาณประจําเดือน
เสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจทุกครั้ง (สกอ.8.1-4.1 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน – อางอิง
หลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง
คณะมีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน มีการใชขอมูลทางการเงินสรุปการใชจายเงิน
จากการสรุปการใชจายเงิน งบประมาณจํา แนกเป นรายเดือ น และหมวดรายจา ย (สกอ.8.1-5.1 รายงาน
การเงินประจําเดือน – อา งอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ ) มาวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงิ น
และความมั่นคงของคณะฯ คื อ 1) สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา (เต็ มเวลาเทียบเทา) 2) คาใชจ ายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 3) รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการเพื่อเปนขอมูลรวม
พิจารณาการทํา งานตามแผนและตัดสินใจการใชจายเงิ นเพื่อใหคณะฯ มีสถานะทางการเงิน ที่มั่นคงอยาง
ตอเนื่อง
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
มีสํานักงานตรวจสอบภายในและมีผูตรวจสอบบัญชีประจําปของหลักสูตรภาคพิเศษตางๆ และ
หลักสูตรนานาชาติ ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ มีรายงานผลการตรวจสอบจากผูตรวจสอบประจําป เพื่อใหมีการควบคุมการใชจายเงิน
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบของราชการ (สกอ.8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป –
อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)
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 เกณฑมาตรฐาน 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ กลาวคือ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน ที่ผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการตัด สินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานสรุปรายการขอเบิกของ
หนวยงาน รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน
และรายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน อิงจากงบทดรองในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management
Information System : MIS) ของสถาบันฯ คณะกรรมการเงินทุนคณะรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ งาน และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
(สกอ.8.1-7.1 รายงานการเงิ นประจํา เดื อน – อางอิ งหลักฐานกลุม งานการเงิ นและพัส ดุ / สกอ.8.1-7.2
รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 25534
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.8.1-1.1
สกอ.8.1-2.1
สกอ.8.1-2.2
สกอ.8.1-2.3
สกอ.8.1-2.4
สกอ.8.1-3.1
สกอ.8.1-3.2
สกอ.8.1-4.1
สกอ.8.1-5.1
สกอ.8.1-6.1
สกอ.8.1-7.1
สกอ.8.1-7.2

แผนกลยุทธคณะบริหารธุรกิจ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตางๆ
- อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
คําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 และ 2556
- อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
รายงานการประชุมเงินทุนคณะ
รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
รายงานการเงินประจําเดือน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
รายงานการเงินประจําเดือน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ : จํานวน 1 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงานผาน 9 ขอ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ไดแก
1. คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุ รกิจ ป การศึกษา 2555
(สกอ.9.1-1.1 คําสั่งสถาบันฯ ที่ 555/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/สํานัก ปการศึกษา 2555) ประกอบดวย
- รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
ประธาน
- รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
- รองคณบดีฝายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
- เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการและเลขานุการ
2. เกณฑ/ตัวบ งชี้การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ (สกอ.9.1-1.2 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.) ประกอบดวย
- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
- คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 กองแผนงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คือ PDCA
4. ผูบริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
- ผูบริหาร กํากับ ดูแล และกําหนดนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพ
- บุคลากร ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนการดําเนินงาน
ที่ต องปฏิบัติ เปน ประจํ า อย างตอเนื่ อง และรับผิ ดชอบการดํา เนิ นงานประกัน คุณ ภาพตามที่ กําหนดไว ใ น
แผนปฏิบัติ งาน (สกอ.9.1-1.3 แผนปฏิบัติ งาน ตามองคประกอบและตัวบง ชี้ข องการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555) / สกอ.9.1-1.4
เปาหมาย มาตรฐานองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2555 (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555) เสนอที่ประชุ มคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 13/2555
วัน ที่ 12 พฤศจิ กายน 2555 ที่ป ระชุม คณะ/กรรมการประจํ าคณะบริ หารธุ รกิ จ ครั้งที่ 5/2555 วั นที่ 12
พฤศจิกายน 2555 และที่ประชุมเจาหนาที่คณะ ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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5. การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment ReportSAR) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก (สกอ.9.1-1.5 คูมือการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
 เกณฑ ม าตรฐาน 2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและใหความสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ
2.1 ระดับสถาบัน ไดจัดทําประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 (สกอ.9.1-2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554) โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก ดานการวางแผน
และประเมินผล ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 และที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานักในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 โดยประกาศดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติ จํานวน 6 ขอ ดังนี้
1. จัดให มีระบบการประกั นคุ ณภาพภายในหน วยงาน และให ถือวาการประกันคุ ณภาพ
ภายในหนวยงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดใหมีหนวยงานหรือคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน โดยใหมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานและนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ
ทักษะ และความชํานาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสูแนวปฏิบัติที่ดี
4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสียและนักศึกษา ไดมี
สวนรวมและมีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน
5. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพรอมรับการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแตงตั้ง และรายงาน
ผลการประเมินตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป
6. เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตรตอสาธารณชน และสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยมีกิจกรรม
รวมกัน เพื่อสรางความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2.2 ระดับคณะ คณะบริหารธุร กิจ ดําเนิ นการโดยใชก ารมีส วนรว มจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 25552556 ทําหนาที่กําหนดนโยบายและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ประจํา ป
การศึกษา 2555-2556 นําเสนอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2555 (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555) กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ นําเสนอที่ประชุมเงินทุนคณะ เพื่อรวมพิจารณา แนะนํา และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุน คณะ ครั้ง ที่ 13/2555 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุม คณะ/กรรมการประจํา
คณะบริ หารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2555 วั นที่ 12 พฤศจิก ายน 2555 (สกอ.9.1-2.2 รายงานการประชุม คณะ/
กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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3. การมีสวนรวมจากภาคีภายในไดดําเนินการโดยมอบหมายกลุมงานตางๆ ตามผังการแบง
สวนงานคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนที่กําหนด และใหนําเสนอผูบริหาร (คณบดีและรองคณบดี)
และที่ประชุมคณะ ตามลําดับ เพื่อรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. การมี สว นรว มจากภาคี ภ ายนอกไดดํา เนิ น การโดยประสานงานกับ กองแผนงาน
สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริ หารศาสตรใ นเรื่อ งงานประกัน คุณ ภาพการศึ กษา และดํ าเนินงานตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกรอกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report - SAR) ตามระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE
SYSTEM) รวมถึงการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดนําระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(QAIS) มาใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ
คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดีย วกับสถาบันฯ คือ “ระบบและกลไกการพัฒนานัก ศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม” โดยพัฒนาเปนตัวบงชี้และกําหนดเกณฑการประเมินและ
ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลวในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554
วาระที่ 5.4 (สกอ.9.1-3.1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.4 เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้ จุดเนน จุดเดน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
ขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณดังกลาว สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553 - 2556 ของ
สถาบัน และผา นความเห็นชอบจากสภาสถาบัน แล ว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิ เศษ) เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.3 (สกอ.9.1-3.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.3 เรื่อง รางแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ.
2553-2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
โดยมียุทธศาสตร / กลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คั ดเลือก และพัฒนาบุคคลทุ กกลุม ใหมีขีด ความสามารถสู ง
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
กลยุทธที่ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent
Student) เขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)
กลยุทธที่ 5.1 ปรับปรุง หลักสู ตรทุกหลั กสู ตรทั้ง หลั กสูตรที่พั ฒนาขึ้ นใหม
ใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอนเอกลักษณืสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการพัฒนา
กลยุทธที่ 5.4 สร างความเป นเลิศ ทางการวิจั ย การส งเสริ มโครงการวิจั ย
เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย
กลยุทธที่ 5.6 ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุ ณธรรม
และสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่ 7.4 เสริมสรางบทบาทดานการเตื อนสติ ชี้นํา และตอบสนอง
ความตองการของสังคม
กลยุทธที่ 7.7 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหา
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการดํา เนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย
4.1 การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยในการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรมตางๆ ไดมีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผน (P-Plan) การดําเนินงาน (D-Do)
การตรวจสอบ (C-Check) และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (A-Action) โดยมีการ
จัดทํา แผนการดํา เนิ นงาน/กิจกรรม/โครงการในปถัดไป เชน แผนปฏิบั ติงานประจํา ปง บประมาณถัดไป
งานที่ตองดําเนิน การตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ, กิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา, กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ, โครงการปฐมนิเทศ
นัก ศึกษา แผนบริ หารความเสี่ย ง, แผนปฏิบั ติงาน ตามองคป ระกอบและตัว บงชี้ของการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน
ในการดําเนินงานดา นประเมินคุณภาพไดมีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา
โดยคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามนโยบายของสถาบันฯ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถาบันฯ
ไดมีการดําเนินงานในเรื่องนี้มาตั้งแตปการศึกษา 2547 และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
4.2 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสถาบันและสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online กลาวคือ คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report - SAR) (สกอ.9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) คณะบริหารธุร กิจ ปการศึกษา 2547-2554) ผา นที่ป ระชุม คณะบริหารธุร กิจ และเสนอตอสถาบัน
เพื่อใชเปน ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
และจัดสงให สกอ. ภายใน 120 วัน นับ จากสิ้นปการศึกษา หลัง จากนั้นไดทําการกรอกขอมูลรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ในระบบฐานข อมูลการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา CHE Q A ONLINE SYSTEM โดยผานทาง www.mua.go.th
4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะในปถัดไป
ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2554 ไปใชในการดํา เนิน งาน ดังรายละเอีย ดปรากฏในรายงานการประเมิน ตนเอง
(Self Assessment Report - SAR) ปก ารศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ บทที่ 1 ขอ 1.9 ตารางแสดง
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
5.1 ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2554 ไปใชในการดําเนินงาน ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ บทที่ 1 ขอ 1.9 ตาราง
แสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
5.2 นอกจากนี้ ยั ง ได นํ า ผลการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในมาปรับ ปรุง การทํ า งาน
ในแตละกลุมงาน สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ ไดแก
- ผูบริหาร (คณบดี รองคณบดีทั้ง 3 ฝ าย) นํา ผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง การกํา หนด
กลยุทธ กําหนดนโยบายการบริหารงาน จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปถัดไป
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- อาจารย นํ า ผลการประเมิ น การเรีย นการสอนมาปรับ ปรุง วิ ธี การสอน กํา หนด
กิจกรรมการสอน ปรับปรุงเอกสารการสอน ตํารา Text ตลอดจนการทําวิจัย
- กลุมงานการศึกษา นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในแผน
การสอนภาคการศึกษาถัดไป จัดทําแบบประเมินการใหคะแนนในการสอบปากเปลา (สกอ.9.1-5.1 หลักฐาน
การพัฒนาปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอน - อา งอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา) และการจัดกิจกรรม
นัก ศึกษาโดยใชร ะบบคุ ณภาพวงจร PDCA (สกอ.9.1-5.2 หลัก ฐานแฟมโครงการ/กิจ กรรมนัก ศึกษา อา งอิ งหลัก ฐานกลุม งานการศึกษา) รวมถึงการจัด ทํา แบบสอบถามความคิด เห็นของผูเ ขา รว มการสัม มนา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และสรุปผลการประเมิน ปการศึกษา 2555 (สกอ 9.1-5.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และสรุปผลการประเมิน ปการศึกษา 2555)
- กลุมงานการเงินและพัสดุ มีการจัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงิน
(สกอ.9.1-5.4 แผนกลยุทธทางการเงิน – อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)
- กลุมงานบริหารและธุรการ มีการจัดทําแบบสอบถาม เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค” และสรุปผลการประเมิน ป งบประมาณ 2555 (สกอ.9.1-5.5 แบบสอบถาม
เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค” และสรุปผลการประเมิน ปงบประมาณ 2555)
- ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ/ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน นําผลที่ไดจากการวิเคราะห
แบบประเมินผลโครงการ ในแตล ะโครงการมาปรับ ปรุ งการใหบ ริการเพื่อรักษาเกณฑ มาตรฐานการบริ การ
วิชาการอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร เปลี่ยนวิทยากร การปรับเอกสารประกอบการอบรม
การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือชําระเงินสด เปนการ
นําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา รับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่ม
มีการอบรม จัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ และสามารถ
โตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
 เกณฑ มาตรฐาน 6. มีร ะบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับ สนุ นการประกั นคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
6.1 ระดับสถาบัน มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ โดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ISEC) เปนผูดําเนินงาน เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System : MIS) ระบบลงทะเบียน on line ระบบประเมินผลการ
เรียนการสอน on line ระบบจองใชทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส (e-Reservation System) นอกจากนี้
ยังมีระบบสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งสามารถใชในการสนับสนุนการทํางานประกันคุณภาพ ไดแก ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality Assurance Information System) ระบบ
การติดตอสื่อสารภายใน (Internal Communication System : ICS)
6.2 ระดับคณะ ไดนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS :
Quality Assurance Information System) มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงการนําระบบสารสนเทศตามขอ 6.1 ใชสนับสนุนการทํางานดวย (สกอ.9.1-6.1
http://qa.nida.ac.th)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 151

 เกณฑมาตรฐาน 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน คุณภาพการศึก ษา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะไดสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้
7.1 นักศึกษา : มีบทบาทและมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ/ตอบแบบสอบถามในการดําเนินงาน
ตางๆ ดังนี้
1) บทบาทของนักศึกษากับการเรียนการสอนและการวิจัย
• ใหความรวมมือในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยอยางตรงไปตรงมา
• รวมมือกับอาจารยหรือเจาหนาที่ของหลักสูตร/คณะฯ และมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินกิจกรรมการสอนหรือ การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง
• รวมถึงการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํากิจกรรมหรือชีวิตประจําวัน
2) บทบาทของนักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น ผานกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย เชน การรวมจัดนิทรรศการ การบรรยาย เสวนา สัมมนากลุมยอย
หรือการแสดงศิ ลปวัฒนธรรมตางๆ รวมถึง การมีส วนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลั ย
กําหนด เชน พิธีไหวครู - กิจกรรมลอยกระทง - กิจกรรมสงกรานต - กิจกรรมงานปใหม ฯลฯ - จัด ใหมีพิธี
ผูกขอมือรับ ขวัญนองใหมในกิจ กรรมปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหมของโครงการ - การแสดงมุ ทิต าจิ ตต ออาจารย
- จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต เปนตน
3) บทบาทของนักศึกษากับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
• สรางองคกรนักศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมีการ
วางแผน (P) การดําเนินการ (D) การตรวจสอบ (C) และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนา (A) เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค
• เขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งที่หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษา
ตลอดจนชมรมตางๆ จัดขึ้น
• มีสวนในการประเมินบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหอยางจริงใจตรงตามความเปนจริง
4) บทบาทของนักศึกษาในการชวยพัฒนาหลักสูตร ผานการประกันคุณภาพการศึกษา
• การนํา PDCA มาใชในการทํากิจกรรมนักศึกษา
• ประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย
• ใหขอมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ
7.2 ผูใชบัณฑิต : รวมใหขอมูลปอนกลับในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ โดยเขารวมกิจกรรมที่คณะฯ ดําเนินการ เชน จัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทน
กลุมธุรกิจ กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่
มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ เชน หัวขอ “MBA ที่โลกธุรกิจตองการ” หัวขอ “MBA เสนทางสู
ความสําเร็จ” โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจมารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น หลังจากนั้นได
นําขอมูล ที่ไดจากการเสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศั ยกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและเชิงคุณภาพ
เพื่ อใหไ ด มาซึ่ ง ความเห็น เกี่ย วกับ ความคาดหวั ง และความตองการของตลาดในสัง คมธุรกิจ ที่มี ต อผูที่ ผ า น
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7.3 ผูใชบริ การตามพันธกิ จของคณะ : คณะรับ ฟง ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนตา งๆ ผา น
ทั้งทางตรงดวยตนเอง และทางออมโดยผานทาง webboard จดหมายรองเรียน/ติ/ชม/ใหขอเสนอแนะ
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 เกณฑ มาตรฐาน 8. มีเครื อขายการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู ดานการประกันคุ ณภาพการศึก ษา
ระหวางคณะและมีกิจกรรมรวมกัน
คณะมีระบบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะเครือขาย โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดับคณะ มี การส งเสริ มสนับสนุ นและทํางานในลั กษณะ
เครือขายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน สําหรับการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก คณะมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
8.1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการรับรองจาก AACSB International (The Association of Advance
Collegiate Schools of Business) ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจ
และการบัญ ชีทั่ว โลก เพื่อใหมีคุณ ภาพเปน สากล โดยการรับ รองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา
มีความสําคัญมาก มีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้
8.2 ปจจุบันคณะมีการอภิ ปราย แลกเปลี่ยนความรูดานการประกันคุณภาพในระดับสากล
(AACSB) รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหง เชน University of Arkansas, Colorado State
University, National University of Tainan เปนตน
8.3 การดําเนินงาน AACSB คณะไดความชวยเหลือจาก Dean Ajay Menon, Colorado
State University ซึ่งเปนที่ปรึกษา (Mentor) ใหกับคณะในการประกันคุณภาพ AACSB ไดเดินทางมาเยือนคณะ
จํานวน 4 ครั้ง มีการใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนความรูของการประกันคุณภาพระดับสากล (AACSB) ใหกับคณะ
เปนเวลากวา 4 ป ในขณะเดียวกัน คณบดี รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝายบริหารไดเคย
เดินทางไปดูงานประกันคุณภาพของ Colorado State University และมีการแบงปนความรูทางประกันคุณภาพ
การศึกษาดวยกันเสมอ
8.4 คณะมี การแลกเปลี่ยนความรูกับ Dr.Frank Bostyn, Chair of the Peer-reviewed
team of AACSB for NIDA Business School ซึ่งเปนอดีตคณบดีของ University of Antwerp, Belgium
ตลอดมา ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2555 เพื่อเขาตรวจประกันคุณภาพ AACSB ของคณะ ในชวงวันที่ 28-31
ตุลาคม 2555
8.5 Prof.Charles Leflar, University of Arkansas ไดแบงปนการประเมินคุณภาพรายวิชา
AOL (Assurance of Learning) on the course level สําหรับ AACSB เปนตัวบงชี้ตัวหนึ่งซึ่งเนนการประเมินผล
การเรียนรูโดยตรงจากการเรียนรูของนักศึกษา ในมาตรฐาน มคอ.5 และ มคอ.7 คณะยังไดสงเสริมใหคณาจารย
ภายในคณะไดมีโอกาสเขารวมการอบรม AOL ของ AACSB ในเอเชียแปซิฟกทุกทาน
8.6 รองศาสตราจารย ดร.บุญชัย หงสจารุ (อดีตคณบดี) ไดรับเชิญใหเปนองคปาฐกในการ
สัมมนาการประกันคุณภาพ ในหัวขอ “Quality Assurance in Asia Pacific” AACSB’s Asia Pacific Annual
Conference. 23-25 May 2012. Tsinghua University School of Economics and Management.
Beijing, China.
8.7 รองศาสตราจารย ดร.บุญ ชัย หงสจ ารุ (อดีต คณบดี ) ไดรับเชิญใหเปนกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพ (peer-reviewed team members) จากหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาของยุโรป
European Quality Improvement System (EQUIS) ในการตรวจประกันคุณภาพของ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2555 มีการแลกเปลี่ยนความรูการประกัน
คุณภาพกับคณบดีของ FGV - Fundaç ão Getulio Vargas, EAESP - Escola de Administraç ão de Empresas
de Sã o Paulo ประเทศบราซิ ล และ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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 เกณฑมาตรฐาน 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
บทสรุ ปแนวปฎิ บัติที่ดี ในการเขา สูก ารรับ รองมาตรฐาน AACSB เส นทางการเรีย นรู สูถ นน
คุณภาพระดับสากล : ประสบการณของคณะบริหารธุรกิจ สพบ.
บทสรุปนี้ จะไดกล าวถึง ความหมาย จุด เดน ขั้น ตอนการดํา เนิน การ และประโยชนที่จะไดรับ
โดยสังเขป ดังนี้
ความหมายของ AACSB
AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปนสถาบันที่ให
การรับ รองมาตรฐานการศึก ษาของสถาบันที่ดํา เนิน การเรียนการสอนศาสตรการบริห ารธุร กิจ (Business
Administration) ระดับโลก เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพสากล โดยมีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษา
ทั่วโลกที่ไดรับการรับรองมาตรฐานนี้ โดยคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนหนึ่งในนั้น
และจัดเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ลําดับแรกในโลกที่ไดรับการรับรอง
จุดเดนของ AACSB
มาตรฐานการศึกษา AACSB ใหค วามสํา คัญกับกระบวนการในการจัดการศึกษา มีทั้งหมด
18 มาตรฐาน ที่มุงเนนใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1. การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) โดยใหความสําคัญ
กับการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับคณะที่สนองตอบตอภารกิจของสถาบัน (สพบ.) และกลไกกํากับการดําเนินงาน
(อาทิ สกอ. และ สมศ.) โดยคณะฯ จะตองจัดใหมีกลไกควบคุมคุณภาพและการทบทวนผลการดําเนินงานที่
โดดเดนคือการจัดทําการประเมินการเรียนรูในรายมิติที่สําคัญ ที่เรียกกันวา เปน Assurance of Learning
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแผนภูมิที่ 1)
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคณาจารย ผ า นกลไกการวิ จั ย และการให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม
(Research and Intellectual Contributions) ที่สงเสริมใหคณาจารยมีผลงานการวิจัยและที่สําคัญตองมีการ
เผยแพร/ตีพิมพหรือนําไปใชจริงในการใหบ ริการวิชาการ ซึ่งสงผลใหองคความรูมีการพัฒนาและไดรับการ
เผยแพรเปนประโยชนในทางปฏิบัติ
3. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Curriculum Management Process for
the New and Revised Curricula) ที่สะทอนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงการ
ประมวลความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนการนําผลการประเมินการเรียนรูมาพัฒนาการเรียนการสอน
ที่ลึกลงไปถึงหนวยที่ เล็กที่สุด ในหลั กสูตรคือหั วขอการเรียนการสอนระดับรายวิชา เพื่อใหห ลักสูต รมีความ
ทันสมัยและตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง
นอกจากประเด็นหลักทั้ง 3 ที่ไดกลาวมายังมีประเด็นที่นาสนใจ อาทิ
- มาตรฐาน AACSB กําหนดใหมีการควบคุมสัดสวนคุณวุฒิและผลงานวิชาการของคณาจารย
ไดแก ระดับของ AQ (Academically Qualified) คือ รอยละของจํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก
และมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ป โดยกําหนดใหมีสัดสวนไมนอยกวา 50% การควบคุมอีกดานหนึ่งคือ ระดับของ PQ
(Professionally Qualified) คือ รอยละของจํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทและมีประสบการณจริง
ในการบริหารหรือการใหบริการวิชาการทางธุรกิจ โดยกําหนดใหมีสัดสวน AQ + PQ เทากับหรือมากกวา 90%
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- มาตรฐาน AACSB กําหนดใหมีการประเมิ น วัต ถุป ระสงค การเรีย นรูของผู เรีย นหรือ
Assurance of Learning ในรายหลักสูตร โดยประกอบดวย 4 มิติหลัก ไดแก ทักษะการแกปญหา (Problem
solving skills) โดยเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root cause analysis)
ตลอดจนนําเสนอแนวทางการแกปญหาไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-term solutions)
ทักษะการบูรณาการความรูดา นการบริหารจัด การ (Integration of Business Functions) โดยมุงเนนให
ผูเรียนมีความรูอยางเหมาะสมที่ครอบคลุมมิติการบริหารจัดการธุรกิจ ไดครบทุก ภาคสวนในองคกร ตลอดจน
มีค วามสามารถในการมองเห็น ความเชื่อ มโยงของภาคสวนตา งๆ ความรูและทัก ษะดานจริย ธรรม (Ethics)
โดยผูเรียนจะตองมีคานิย มของการดําเนิน ธุรกิจที่ยึ ดมั่นในระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและชุมชน (Corporate Social Responsibility) กลาวคือ
ความสามารถในการออกไปดําเนินธุร กิจที่ใสใจความเปน บรรษัท ภิบาลและบรรษัทบริบาล ความสามารถใน
การนํา การเปลี่ยนแปลงที่พึง ประสงค (Leading Change) โดยผูเรียนตองมีสมรรถนะความสามารถในการ
วิเคราะห สื่อสารและความรอบรูในศาสตรการบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีภ าวะผูนําที่มุงมั่น ในการเปลี่ ยนแปลง
องคกรไปในทิศทางที่พึงประสงค
โดยวัตถุประสงคการเรียนรูทั้ง 4 ประการขางตน สามารถติดตามประเมินผลไดจาก
- ระดับรายวิชา (Course Level Exam) โดยผูสอนเปนผูประเมิ นผลการเรียนรูวาผูเรี ย น
บรรลุเปาหมายหรือไม
- ระดั บการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบในรายวิชาหลัก (6000)
- ระดับการทําโครงงานธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated Business Project) ที่กําหนดให
ผูเรียนตองจัดทําโครงงานวิเคราะหปญ หาในองคกร และมีการนําเสนอในการสัม มนาเพื่อแสดงผลและแนว
ทางการแกปญหาอยางบูรณาการ
- ระดั บ การสอบปากเปล า (Oral Exam) โดยคณะกรรมการเป น ผู ป ระเมิ น ผลว า ผู ส อบ
สามารถผานเกณฑที่กําหนดในระดับพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 70
- การติดตามผลในลักษณะอื่นๆ เชน กิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ การเขารวมกิจกรรม
ของสถาบัน องคกรธุรกิจ ฯลฯ
ที่สําคัญกลไกมาตรฐานของ AACSB เน นใหมีการแกไขปญหาที่พบดวยการกําหนดใหมีการ
รายงานที่เรียกวา Closing the Loops ที่แสดงใหเห็น การแกไขที่หนวยงานที่ไดรับการรับรองไดดําเนินการ
ไปแลว เพื่อย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนสําคัญในการดําเนินการเพื่อการรับรองมาตรฐาน AACSB ขั้นตอนการรับสมัครแบงเปน
3 ชวง ไดแก Pre-Accreditation, Initial Accreditation, และ Extension of Accreditation ดังนี้
- สมัครเปนสมาชิกองคกร AACSB Membership
- ผานการคัดกรองขั้นตน Complete Eligibility Application (EA) ทํางานรวมกับ Mentor
เพื่อจัดทํา Standard Alignment Plan (SAP) ภายใน 2 ปที่ไดรับ EA
- คณะกรรมการกลั่น กรองทําการตรวจเยี่ยมสถาบัน /หนว ยงานเพื่อศึกษาขอ เท็ จจริง ทุก ป
ตอเนื่องกัน 3 ป
- คณะ/หนวยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลาง
ของ AACSB
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- คณะกรรมการกลั่นกรองจะรับรองผลเบื้องตนเพื่อใหหนวยงาน ดําเนินการเขาสูการขอการ
รับรอง
- คณะกรรมการพิจารณาการรับรองทําการตรวจเยี่ยมองคกรเพื่อศึกษาขอเท็จจริงและจัดทํา
รายงานการตรวจเยี่ยมตอคณะกรรมการกลาง
- คณะกรรมการกลางนําเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเพื่อพิจารณาใหการ
รับรองโดยตองมีการติดตามผลใน 5 ป เพื่อรักษามาตรฐาน โดยในระหวางนั้นจะตองมีการจัดทํารายงานแผน
และผลอยางตอเนื่องทุกป กอนที่จะมีการตรวจประเมินในครั้งตอไปในอีก 5 ปขางหนา
ประโยชนที่คณะจะไดรับจากการไดรับรองมาตรฐาน AACSB การไดรับการรับรองมาตรฐาน
AACSB เปนมาตรฐานสากลระดับโลก ทําใหสงผลดีตอทั้งคณาจารย ผูเรียน นายจาง และสังคม เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยมาตรฐาน AACSB จัดเปนสวนที่สําคัญที่แตละองคกร
ควรพิจารณาดําเนินการใหไดมา เนื่องจากเปนการรับรองมาตรฐานที่มีความเฉพาะดาน นอกเหนือจากมาตรฐาน
การประกันคุณภาพที่มีอยูแลว ซึ่งเปนการมองในภาพรวม ดังนั้น การไดมาซึ่งมาตรฐาน AACSB เปนการสราง
ระบบการบริหารงานคุณภาพที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะกรรมการตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ
และไดรับคําแนะนํา ที่เปนประโยชนจากการไดเห็นประสบการณการรับรองมาตรฐานในสถาบันอื่น และ
ที่สําคัญที่สุดการไดรับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทําใหระบบกลไกการประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงาน
มีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น
โดยคณะไดรวบรวมประเด็นความรูเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรผานเว็บไซดคณะบริหารธุรกิจ
www.nidabusinessschool.com (สกอ.9.1-9.1 www.nidabusinessschool.com)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
9 ขอ
9 ขอ
9 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
9 ขอ
9 ขอ
9 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.9.1-1.1
สกอ.9.1-1.2
สกอ.9.1-1.3
สกอ.9.1-1.4
สกอ.9.1-1.5
สกอ.9.1-2.1
สกอ.9.1-2.2
สกอ.9.1-4.1
สกอ.9.1-5.1
สกอ.9.1-5.2
สกอ 9.1-5.3
สกอ.9.1-5.4
สกอ.9.1-5.5
สกอ.9.1-6.1
สกอ.9.1-9.1

คําสั่งสถาบันฯ ที่ 555/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก ปการศึกษา 2555
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
แผนปฏิบัติงาน ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2555 (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555)
เปาหมาย มาตรฐานองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2555 (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555)
คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
รายงานการประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2547-2554
หลักฐานการพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
- อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
หลักฐานแฟมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
และสรุปผลการประเมิน ปการศึกษา 2555
แผนกลยุทธทางการเงิน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
แบบสอบถาม เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค”
และสรุปผลการประเมิน ปงบประมาณ 2555
http://qa.nida.ac.th
www.nidabusinessschool.com
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องคประกอบที่ 97
องคประกอบตามอัตลักษณ
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ตัวบงชี้ 97.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้อัตลักษณ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องตนตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึ่งประสงคของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ ดังนี้
1. การรับสมัคร สถาบันฯ มีกองบริการการศึกษาทําหนาที่รับสมัค รผูสนใจเขาศึกษาตอใน
สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตรในทุกคณะ/สํานัก/ศูน ยฯ โดยประสานกับคณะ/สํานัก/ศูนยฯ ในการ
กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับสมัครและนํามาจัดทําเปน “คูมือการศึกษาตอใน NIDA”
และเผยแพรใหผู สนใจทราบ (สกอ.97.1-1.1 คูมื อการศึกษาตอใน NIDA - อางอิงหลั กฐานจาก
http://edserv.nida.ac.th/th/) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีการใชระบบฐานขอมูลในการรับสมัคร ซึ่งดําเนินการ
โดยกองบริการการศึกษา สพบ. มีการแสดงผล up-date ซึ่งรองรับการทํางานกับสวนอื่นๆ เชน ฝายการเงิน
การรวบรวมคะแนน รวมถึงการประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ในสวนของคณะบริหารธุรกิจ มีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ
แบงเปนภาคพิเศษ และภาคปกติ ประกอบดวย วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม ประสบการณการทํางาน
อายุ เปนตน ระบุวิธีการคัดเลือกเขาศึกษา การประกาศผล จัดทําเปนเอกสาร/แผนพับแยกตามหลักสูตร/
โครงการ เผยแพรทางสื่อสิ่ง พิม พ และเว็บไซต (สกอ.97.1-1.2 เอกสารประชาสัม พันธโ ครงการตางๆ /
www.nidabusinessschool.com)
2. การคัดเลือ กเขา ศึกษา คณะบริหารธุรกิจกํา หนดวิธีการคัด เลือกนัก ศึกษาตามหลัก สูต ร/
โครงการ ดวยการสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ โดยมีระบบและกลไกการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการออกและตรวจข อสอบ ทํ า หน า ที่ อ อกและตรวจขอสอบให
ครอบคลุมประเด็นและเนื้อหาเปนไปตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงคทั้งของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ
2.2 คณะกรรมการคุมสอบ เพื่อใหการสอบคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส สุจริต และเปนธรรม

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 159

2.3 คณะกรรมการสอบสัม ภาษณ เพื่ อคัดกรองนักศึก ษาที่ผา นการสอบข อเขียนมาแลว
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ กิริยา มารยาท ปฏิภาณ ไหวพริบ การมีความคิดสรางสรรค ความเหมาะสม ฯลฯ
โดยเปนไปตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงคทั้งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและ
คณะบริหารธุรกิจ
3. การประกาศผลสอบ
4. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ
เปนผู นําทางความคิดและการเปลี่ ยนแปลงโดยเฉพาะความสามารถดานการคิด เชิงวิพากษ และการ
นําเสนอผลงาน
คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู มีคุณลักษณะ
ความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิดและการเปลี่ยนแปลง สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ
ดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน ดังนี้
1. สถาบันมีนโยบายในการสนับสนุน/สงเสริมนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ และมีทุน
สนับสนุนการวิจัย โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
(1) ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ทุนละไมเกิน 30,000 บาท
(2) ทุนสนับสนุนการทําาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน 50,000 บาท
รวมทั้ง สถาบันไดจัดใหมีเวทีป ระกวดผลงานจากวิทยานิพนธสํา หรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน การประกวดวิทยานิพนธ และ NIDA Open House ในวันที่ 7 กันยายน 2555
นอกจากนี้ คณะบริหารธุ รกิจ ยั ง ไดส นั บ สนุ นส ง เสริมใหใหนั กศึกษาเขา รว ม และ/หรือ
นําเสนอผลงานในการประชุม/สัมมนาวิชาการ ที่สถาบันฯ และ/หรือหนวยงานภายนอกจัด โดยอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ
2. การเชิ ญผู ทรงคุ ณวุ ฒิ / ผูเ ชี่ย วชาญ มาถายทอดประสบการณวิชาการและใหความรูวิชาชีพ
กับนักศึกษาในหัวขอตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู มีคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ อีกทั้งยังเปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกการเปนผูนําทางความคิด สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถดาน
การคิด เชิ งวิ พากษ กิจ กรรมเหล านี้ คณะ ฯ ไดดํ าเนินงานอย างตอเนื่ องและสม่ําเสมอ (สกอ.97.1-2.1
แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา) ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา
โครงการ Y-MBA รุนที่ 33-34
การแขงขันกีฬาภายใน โครงการ Y-MBA รุนที่ 31-34
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในแตละรุน
กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
โครงการอบรม Career Development Center
หัวขอ “Negotiations กลยุทธการเจรจาตอรองเพื่อความสําเร็จอยาง
เหนือชั้น” โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
โครงการอบรม Career Development Center
หัวขอ “Team Building” โดย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน

ระยะเวลา
4-5 สิงหาคม 2555
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
28 ตุลาคม 2555
เวลา 9.00-18.00 น.
15 พฤศจิกายน 2555
26 พฤศจิกายน 2555
26 พฤศจิกายน 2555
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ลําดับที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กิจกรรม
กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA รุน 71 หัวขอ “Break the Ice”
โดย อาจารยสุพัฒน สังขสายศิริกลุ
กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA รุน 71 หัวขอ “Self Expression and Business
Etiquette” โดย ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร
กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA รุน 71 หัวขอ “Business Presentation”
โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน สําหรับโครงการ Y-MBA
รุนที่ 29-30
กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “MBA ในความคาดหวังขององคกร”
โดย คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการเงิน”
โดย คุณศักดา สรรพปญญาวงศ
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “ปจจัยความสําเร็จของการเปนผูประกอบการ”
โดย คุณวรวุฒิ อุนใจ
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA รุน 67
หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการตลาด”
โดย คุณสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล
การสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการ RMBA รุนที่ 71,
English MBA รุนที่ 24 และ YMBA รุนที่ 35
โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
หัวขอ “Approach The Career Consultant”
โดย คุณปยะมินท รังษีเทียนไชย
โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
หัวขอ “Personal Development” โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต
โครงการอบรม “Business Presentation”
โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
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ระยะเวลา
4 ธันวาคม 2555
4 ธันวาคม 2555
6 ธันวาคม 2555
22 ธันวาคม 2555
ณ สนามกอลฟนวธานี
10 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
22 มกราคม 2556
7 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสง เสริมการพัฒ นาทักษะความเปน นักวิชาการ
ความเปนผูนําทางความคิด ที่มี “ความรู คูคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม”
3.1 ระดับสถาบัน โดยกลุม งานกิจการนักศึกษา มีการจัดทําแผนการจัด กิจกรรม/โครงการ
ดานเสริมสรา งคุณธรรมและจริ ยธรรมใหแก นัก ศึกษา และดํ าเนิน การจั ดกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมตลอดป อาทิ
1) โครงการนิดารวมใจบริจาคโลหิต (ชมรมพุทธศาสตร) จํานวน 4 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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2) โครงการบรรยายธรรม เรื่อง “เริ่มปใหมดวยการใชชีวิตอยางมีสติ”
3) โครงการพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
4) โครงการพิธีไหวครู
เปนตน
3.2 ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจไดนําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการดานเสริมสรางคุณธรรม
และจริย ธรรมระดับ สถาบันมาผนวกกับ กิจ กรรม/โครงการระดั บคณะ และจั ดทํ าเป นแผนการจัดกิ จกรรม/
โครงการดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมระดับคณะ (สกอ.97.1-3.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ) และประชาสัมพันธ ใหแ ก
นัก ศึก ษาที่สนใจ และใหความรวมมือ ในการสงนัก ศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการระดั บสถาบันดั งกล าว
นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจยังไดจัดทํา ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อใชเปน
มาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขา
สอบทุกครั้ง และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาดวย (สกอ.97.13.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินความพึงพอใจดานความรูทางวิชาการ และดานคุณธรรม
จริ ยธรรมตอบั ณฑิตที่สําเร็จ การศึ กษาจากสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร โดยเป นการสํารวจจาก
หน วยงานภายนอกสถาบัน (สํานั กงานสถิ ติแ หง ชาติ) และผลการประเมินความพึงพอใจแตล ะดานตอง
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ในปการศึกษา 2554 กลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใช บัณฑิตที่มีตอผู สําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน โดย
คณะบริหารธุรกิจมีผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรที่ศึกษา การวิจัยเชิงสํารวจไดครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทํา ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 กรกฎาคม 2555) ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ภาคพิเศษ และระดับปริญญาเอก
กลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดดําเนินการ ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 15 กุมภาพันธ 2556 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 3,002 คน และมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามกลับมา
ทั้งหมด 890 คน คิดเปนรอยละ 29.65
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการจัดเก็บ
ขอมูล คือ
1) การสัมภาษณโดยตรง (Direct Interview) ไดติดตอผูใชบัณฑิต หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน
ของผูสํา เร็จ การศึกษาจากสถาบัน โดยสอบถามทางโทรศัพท ตามขอคํา ถามในแบบสอบถาม รวมทั้ ง
สัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจครอบครัวดวย
2) การสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไดสงแบบสอบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน ตามรายชื่อทาง E-Mail address ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษา
3) การสอบถามทางไปรษณีย (Mailed Questionnaires) ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใ ช
บัณฑิต หรือผูบังคับบัญชาชั้นต นของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตามรายชื่อ ที่อยู ที่ทํางาน และเบอร
โทรศัพท ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ
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ผลการศึกษา ผลการวิ เคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ตามอัตลักษณของสถาบัน จําแนกตามคณะ ระดับปริญญา
คณะ
บริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาโท
จํานวนผูตอบ
เฉลี่ย
แบบสอบถาม
172
4.36

ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูตอบ
เฉลี่ย
แบบสอบถาม
1
4.00

รวม
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
173

เฉลี่ย
4.36

รายละเอียดตามรายงานการสํา รวจ “ความพึง พอใจของผูใชบ ัณฑิต ที่มีตอผูสํา เร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร ประจํา ปการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (สกอ.10.1-4.1 รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต อ
ผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของ
สถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
สําหรับปการศึกษา 2555 กองแผนงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมิน ขอคิด เห็น และขอ เสนอแนะ ที่ไ ดจ ากขอ 4
ไปปรั บปรุง ระบบและกลไกการพัฒนานั กศึกษาของสถาบัน บัณ ฑิต พัฒนบริห ารศาสตร ให เป นบั ณฑิ ตที่ มี
ภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม
5.1 คณะฯ นํ าผลการประเมิ นไปปรับปรุง โดยส งเสริ มใหมี การจั ดกิ จกรรมด านเสริมสร าง
คุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา มี การปรับ ปรุ ง/เพิ่มเติม กิจ กรรมในแผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสร าง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึ กษา 2555 และมีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดัง กล าว (สกอ.10.1-5.1 แผนการจัด กิจ กรรมด านเสริม สรา งคุ ณธรรมและจริย ธรรมนัก ศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555)

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.10.1-1.1
สกอ.10.1-1.2
สกอ.10.1-1.3
สกอ.10.1-1.4
สกอ.10.1-2.1
สกอ.10.1-3.1
สกอ.10.1-3.2
สกอ.10.1-4.1

สกอ.10.1-5.1

ตัวอยางประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเขา
ศึกษาตอในหลักสูตร/โครงการ/ศูนย
คูมือการศึกษาตอใน NIDA – อางอิงหลักฐานจาก
http://edserv.nida.ac.th/th/)
เอกสารประชาสัมพันธโครงการตางๆ / www.nidabusinessschool.com
ตัวอยางแฟมดําเนินงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ คณะบริหารธุรกิจ
- อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
รายงานการสํ ารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบั ณฑิตที่มีต อผูสําเร็จ การศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอั ตลักษณ ของ
สถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555
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2.3 ผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 1
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บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

วิธีการคํานวณ
รอยละของบัณฑิตที่
ไดงานทํา

= จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวและผูที่ศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
เนื่อ งจากสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร ไมม ีก ารจัด การเรีย นการสอนในระดับ ปริญ ญาตรี
โดยแจง สมศ. เพื่อพิจารณาตัวบงชี้เทียบเคียง โดยสถาบันเสนอ “ตัวบงชี้ 1 บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบงชี้เทียบเคียง)” ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนที่ รอยละ 100 เทากับ 5
คะแนน ทั้งนี้ สมศ. อยูระหวางการพิจารณา
ผลการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 จากผูสํา เร็จการศึกษาระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 กรกฎาคม 2555 โดยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาจะตองกรอกขอมูลการหางานทํา
ผานเว็บไซคกอน จึงจะลงทะเบียนเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555
สรุปผลการสํารวจคณะบริหารธุรกิจ มีบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 754 คน ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
ที่ป ระกอบอาชีพอิส ระ จํานวน 516 คน มีงานทํากอนเข าศึกษา (งานเดิม) จํานวน 181 คน ศึกษาตอ
จํานวน 8 คน ผู สําเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท (ภาคปกติ ) ที่ ได งานทํ าแล วมี เงิ นเดื อนเฉลี่ ยต อเดือนต อคน
36,229.- บาท และเมื่อคํา นวณตามเกณฑ สมศ. ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละ 91.33 คิดเปน 4.57 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set
รายการขอมูลพื้นฐาน
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว

ปการศึกษา
2554
2555
786
753
515
181
8
36,229
-
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รายการขอมูลพื้นฐาน
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่อุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่เกณฑทหาร
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่อุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่เกณฑทหาร
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา
อยูแลว
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่อุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่เกณฑทหาร
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ปการศึกษา
2554
2555
1
1
1
36,229
787
754
516
181
8
36,229
-

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 80
รอยละ 92.71
รอยละ 92.71
4.64 คะแนน
4.64 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 80
รอยละ 91.33
รอยละ 91.33
4.57 คะแนน
4.57 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.2-1

รายงานการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ที่ 2
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต

=

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 5 ดาน เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการผลิตและ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน โดยคณะบริหารธุรกิจ
มีผลการวิเคราะหเฉลี่ย 4.36 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรที่ศึกษา การวิจัยเชิงสํารวจนี้ครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ประจําปการศึกษา 2554 ในระดับ ปริญญาโทภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ และระดับปริญญาเอกจํานวน
ทั้งหมด 787 คน
กลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดดําเนินการ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 15
กันยายน 2555 โดยสงจดหมายไปยังผูใชบัณฑิตจํานวน 787 คน ไดคืนกลับมาทั้งสิ้น 173 คน คิดเปนรอยละ
21.98
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการจัดเก็บ
ขอมูล คือ
1) การสัมภาษณโดยตรง (Direct Interview) ไดติดตอผูใชบัณฑิต หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยสอบถามทางโทรศัพท ตามขอคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้งสัมภาษณ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจครอบครัวดวย
2) การสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไดสงแบบสอบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน ตามรายชื่อทาง E-Mail address ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษา
3) การสอบถามทางไปรษณีย (Mailed Questionnaires) ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
หรือผู บัง คับ บัญ ชาชั้น ตน ของผูสํา เร็จการศึกษาจากสถาบัน ตามรายชื่อ ที่อ ยู ที่ทํา งาน และเบอรโ ทรศัพ ท
ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ
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ผลการศึก ษา ผลการวิเคราะห ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสํ าเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 5 ดาน จําแนกตามคณะ และระดับปริญญา เปนดังนี้
คณะ
บริหารธุรกิจ

ปริญญาโท
จํานวนผูตอบ
เฉลี่ย
แบบสอบถาม
172
4.36

ปริญญาเอก
จํานวนผูตอบ
เฉลี่ย
แบบสอบถาม
1
4.00

รวม
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
173

เฉลี่ย
4.36

รายละเอียดตาม รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สําหรับปการศึกษา 2555 กลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน อยูในระหวางการดําเนินงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
รายการ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (จบชวง ต.ค.-พ.ค.
กอนปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (จบชวง ต.ค.-พ.ค.
กอนปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม
๕)
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสอบถาม
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ตอบแบบสอบถาม

2553
-

ปการศึกษา
2554
786

-

1

183

172

-

4.63

4.36

-

-

1

-

-

4.00

-

4.63

4.36

-

-

21.55
100.00

-

2555
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ผลการประเมิน
ป 2554
ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย 4.63
คาเฉลี่ย 4.63
คาเฉลี่ย 4.36
คาเฉลี่ย 4.36
คะแนนอิงเกณฑ
4.63 คะแนน
4.63 คะแนน
4.36 คะแนน
4.36 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สมศ.2-1.1

รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ที่ตีพิมพดังนี้
ระดับคุณภาพงานวิจัย
คาน้ําหนัก
0.25 มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ไดรับการยอมรับในสาขา
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการยอมรับ
ในสาขา
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชน
ISI หรือ Scopus
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน = ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท
X 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีผูสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 583 คน
มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 583 ผลงาน ตามรายละเอียด
ดังนี้
- คาน้ําหนัก 0.25
จํานวน 583 ผลงาน
- คาน้ําหนัก 0.50
จํานวน
- ผลงาน
- คาน้ําหนัก 0.75
จํานวน
- ผลงาน
- คาน้ําหนัก 1.00
จํานวน
- ผลงาน
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วิธีการคํานวณ
1) คาถวงน้ําหนักของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รอยละของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ X 100
การศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

= (0.25 * 583) X 100
583
= 145.75 X 100
583
= 25
กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
2) คะแนนอิงเกณฑ
คะแนนที่ได
= 25 X 5
25
= 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รายการ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
(ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

ปการศึกษา 2555
583
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2. ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รายการ
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.25
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (สง คัดเลือกและตีพิมพฉบับสมบูรณ)
(คาน้ําหนัก 0.25)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
วารสารวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก 0.25)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
วารสารวิชาการ ในระดับคณะ (คาน้ําหนัก 0.25)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
สิ่งพิมพทางวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก 0.25)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
สิ่งพิมพทางวิชาการ ในระดับคณะ (คาน้ําหนัก 0.25)
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.50
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) (คาน้ําหนัก 0.50)
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.75
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) (คาน้ําหนัก 0.75)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.75)
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 1.00
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(คาน้ําหนัก 1.00)
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ ทั้งหมด

หนา 173

ปการศึกษา 2555
583
583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
583

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 25
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 25
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.3-1.1

ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร ปการศึกษา 2555
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ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 5 ผลงาน ตามรายละเอียด
ดังนี้
- คาน้ําหนัก 0.25
จํานวน
- ผลงาน
- คาน้ําหนัก 0.50
จํานวน
1 ผลงาน
- คาน้ําหนัก 0.75
จํานวน
3 ผลงาน
- คาน้ําหนัก 1.00
จํานวน
1 ผลงาน
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วิธีการคํานวณ
1) คาถวงน้ําหนักของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รอยละของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ X 100
การศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

= (0.50 x 1) + (0.75 x 3) + (1 x 1) X 100
5
= 3.75 X 100
5
= 75.00
กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
2) คะแนนอิงเกณฑ
คะแนนที่ได
= 75.00 X 5
= 7.50
50
= 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายการ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
(ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

ปการศึกษา 2555
5
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2. ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายการ
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.25
- - บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.50
- - บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ
สมศ.
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.75
- - บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 1.00
- - บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI
และ Scopus
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ ทั้งหมด

หนา 176

ปการศึกษา
2555
0
1
3
1

5

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง
- คะแนน
- คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 50
รอยละ 75.00
รอยละ 75.00
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.4-1.1

ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร ปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 5
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ
Q4) ในปลาสุด ใน subject category หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยูในประกาศของ สมศ.
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ
Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัยประจําที่ =
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน ตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 คะแนน
20
20
10
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ผลการดําเนินงาน
ปก ารศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจํา ทั้งหมด จํา นวน 22.5 คน มีผลงานวิจัย
(คิดตามปงบประมาณ) ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 38 ชิ้น
ตามรายละเอียดดังนี้
- คาน้ําหนัก 0.25 จํานวน 10 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 2.50
(0.25 x 10)
- คาน้ําหนัก 0.50 จํานวน 0 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 0
- คาน้ําหนัก 0.75 จํานวน 12 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 9.00
(0.75 x 12)
- คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 1 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 1.00
(1.00 x 1)
รวมทั้งหมด
จํานวน 23 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 12.50
(2.5+0+9+1)

วิธีการคํานวณ
1) คาถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัย
ประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

=

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

12.50 X 100
22.5

=

X 100

55.56

2) คะแนนอิงเกณฑ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 10 = 5 คะแนน
คะแนนที่ได

=
=

55.56 X 5
=
10
5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

27.78
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
รายการ
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนรวมของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
(ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ปการศึกษา 2555
22.5
0
22.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.5
0
22.5

2. ขอมูลผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ.2555
10

ถวง น.น.

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (สง คัดเลือก และตีพิมพฉบับสมบูรณ)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (สง คัดเลือก และตีพิมพฉบับสมบูรณ)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานขอมูล TCI

2

0.50

7

1.75

1

0.25

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.50)

0

0

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI (คาน้ําหนัก 0.25)

2.50
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ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus
(คาน้ําหนัก 1.00)

หนา 180

จํานวนผลงาน
ป พ.ศ.2555
12

ถวง น.น.

12

9.0

1

1

9.0

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 16.25
รอยละ 16.25
รอยละ 55.56
รอยละ 55.56
(8.125) 5 คะแนน (8.125) 5 คะแนน (27.78) 5 คะแนน (27.78) 5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.5-1.1
สมศ.5-1.2

ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ปการศึกษา 2555
www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 6

หนา 181

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

วิธีการคํานวณ
รอยละงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

=

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
ปการศึ กษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งหมด จํ านวน 22.5 คน มีผลงานวิจั ย
(คิดตามป พ.ศ.) ที่นําไปใชประโยชน จํานวน 5 ผลงาน

วิธีการคํานวณ
1) รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
รอยละงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน =

=

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

5 X 100
22.5

=

X 100

22.22

2) คะแนนอิงเกณฑ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
คะแนนที่ได
= 22.22 X 5
=
5.55
20
= 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
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หนา 182

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
 อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
 อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)
 นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ปการศึกษา 2555
22.5
0
22.5
0
0
0
22.5

2. ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
(ใหนับจากวันที่นําผลงานมาใชและเกิดผลชัดเจน)

จํานวนผลงาน ป พ.ศ. 2555
5

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 20
รอยละ 13.65
รอยละ 13.65
3.41 คะแนน
3.41 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 20
รอยละ 22.50
รอยละ 22.50
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.6-1.1

www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 7

หนา 183

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

เกณฑการประเมิน
คาน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ =
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 22.5 คน มีผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ พิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 9 ชิ้น ตามรายละเอียด ดังนี้
- คาน้ําหนัก 0.25
จํานวน 0 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 0
จํานวน 0 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 0
- คาน้ําหนัก 0.50
จํานวน 9 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 6.75 (0.75*9)
- คาน้ําหนัก 0.75
- คาน้ําหนัก 1.00
จํานวน 0 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 0
รวมทั้งหมด
จํานวน 9 ชิ้น
คาถวงน้ําหนัก = 6.75 (0+0+6.75+0)

วิธีการคํานวณ
1) คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

=

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

6.75 X 100
22.5

=

2) คะแนนอิงเกณฑ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
คะแนนที่ได
=
30 X 5
=
10
= 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

X 100

30

15
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หนา 184

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
 อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
 อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)
 นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ)

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ปการศึกษา 2555
22.5
0
22.5
0
0
0
22.5

2. ขอมูลผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(คาน้ําหนัก 0.25)
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ (คาน้ําหนัก 0.50)
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑ
โดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (คาน้ําหนัก 0.75)
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
(คาน้ําหนัก 1.00)
รวมผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

จํานวนผลงาน
ป พ.ศ. 2555
0

ถวง น.น.
0

0

0

9

6.75

0

0

9

6.75

ผลการประเมิน
ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 10
รอยละ 19.32
รอยละ 19.32
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 10
รอยละ 30
รอยละ 30
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.7-1.1

www.qais.nida.ac.th
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หนา 185

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย

วิธีการคํานวณ
รอยละของการนําความรูจากการ =
ใหบริการวิชาการมาใชกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 4 โครงการ มีจํานวน
โครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 4 โครงการ ดังนั้น ผลรวมจํานวน
โครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน จึงเปน 4 โครงการ
วิธีการคํานวณ
1) รอยละของการนําความรูจากการใหบริการวิชาการมาใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย
รอยละของการนําความรูจากการ =
ใหบริการวิชาการมาใชกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย

=

ผลรวมจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

4 X 100
4

=

X 100

100.00

2) คะแนนอิงเกณฑ กําหนด รอยละ 30 = 5 คะแนน
คะแนนที่ได
= 100 X 5
=
16.67
30
= 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลผลการนําความรูและประสบการณจ ากการใหบริก ารวิชาการมาใช ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
ประเภทการนําไปใชประโยชน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
(อนุมัติผานสํานักสิริพัฒนา 3 โครงการ
และอนุมัติผานศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ 1 โครงการ)

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับ
การเรียนการสอน (ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ตองเสร็จสิ้นในปที่
ประเมิน)
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับ
การวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับ
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)
จํานวนรวมของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)

จํานวนโครงการที่พัฒนา
หรือตอยอด
ในปการศึกษา 2555
4

0
0
4
4

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2552-2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 30
รอยละ 100
รอยละ 100
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 30
รอยละ 100
รอยละ 100
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.8-1.1

ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปการศึกษา 2555
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ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
ชุมชนหรือองคกร มีผูนําหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ
ของทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน
ไดแก
1. ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพและความ
พร อมที่ มีอยู อาทิ คณาจารยที่ มีคุณ วุฒิ และประสบการณ สูง ความพรอมดา นอาคารสถานที่แ ละปจ จัย ที่
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ฯลฯ (สมศ.9-1.1 เอกสารเผยแพร/brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ
ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน) ศูนยฯ มีระบบและกลไกการดําเนินงาน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ เปน ผูควบคุม การปฏิบั ติงานตามนโยบาย มี ผูอํานวยการศูนยนวั ตกรรมทางธุร กิจ เปนผูบั งคับบัญ ชา
ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการฯ กําหนด และมีผูจัดการ ทําหนาที่รับผิ ดชอบตามที่
ผูอํานวยการมอบหมาย (สมศ.9-1.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 444/2552 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ / สมศ.9-1.3
คําสั่ งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 783/2552 ลงวัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริ หารศูนยนวัตกรรมทางธุร กิจ คณะบริ หารธุ รกิ จ) นอกจากนี้ ยัง มีหลัก เกณฑ /ระเบีย บ
ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดังนี้
(1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ภายใตก ารกํากับ ดูแลของคณะ/สํา นัก พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และ
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก
(สมศ.9-1.4 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํ านัก พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วัน ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 /
สมศ.9-1.5 ระเบียบสถาบั นฯ วา ดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดู แล
ของคณะ/สํานัก)
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(2) ประกาศสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัต ราคาสมนาคุณและคาใชจายในการ
ใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553 (สมศ.9-1.6 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553)
2. ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ซึ่ง ทําหนาที่เปน ศูน ยก ลางการศึกษาวิจัยดา นความสามารถ
ในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ
กับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบันฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัย
ทางวิชาการในดานตางๆ ที่เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน เชน โครงการวิจัยดานบรรษัทภิบาล
(Good governance) ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility)
ศูนยฯ มีระบบและกลไกการดําเนินงาน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารศูนย และผูอํานวยการศูนย เปนผู
กําหนดนโยบายการดําเนินงานและมีผูจัดการรับผิดชอบการทํางานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย (สมศ.9-1.7
คําสั่งสถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552 ลงวัน ที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) โดยใชหลักเกณฑ /
ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเหมือนกับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
ป 2555 ทั้งสองหนวยงานมีผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการหลากหลายโครงการตามความ
ตองการของผูรับบริการ ในจํานวนโครงการบริการวิชาการเหลานี้ มี 1 โครงการที่มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน
และเปน ไปตามประเด็นการพิจ ารณาของ สมศ. ทั้ ง 5 ขอ ได แก “โครงการพัฒนาอุต สาหกรรมการผลิต
เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ซึ่งศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เปน ผูรับผิ ดชอบการดําเนิน งาน
“โครงการพัฒ นาอุต สาหกรรมการผลิต เพื่ อยกระดั บความสามารถในการแข งขั น (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ในสวนของการจัดการเชิงกลยุทธ
และการตลาด และการบริหารทุนบุค ลากร ซึ่ง เปนโครงการความรวมมื อระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ตสาหกรรม กับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีเปาหมายหลักคือ การพัฒนา SMEs ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล
และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยยกระดับตั้งแต
ระบบการผลิต ระบบมาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ การบริหารการเงิน การตลาด
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหวิสาหกิจที่เขาร วมโครงการฯ มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหพรอมรับการแขงขันทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ
“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ
ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
 ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
1.1 การดําเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
มีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ไดแก
- การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
- มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว เช น ในรูปของแผนธุรกิจ
รายบุคคล
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- มี การประเมิ น ผลตามแผน และความพึ ง พอใจของผู เ ขา รว มโครงการ/กิจ กรรม
ไมต่ํากวารอยละ 80
- นํา ผลการประเมินที่ไดมาปรับ ปรุงโครงการ/กิจกรรมในดานตา งๆ ใหดี ขึ้นอยูเสมอ
ตามวงจร PDCA
(สมศ.9-1.8 ข อเสนอ “โครงการพัฒ นาอุต สาหกรรมการผลิ ตเพื่อ ยกระดับ ความสามารถในการแขง ขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555 /
สมศ.9-1.9 แผนปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555 /
สมศ.9-1.10 แฟมปฏิบัติ งาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555)
1.2 การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการวาง
ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบ ดังนี้
Plan ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดจัดทําขอเสนอโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต เพื่อยกระดับ ความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve
Competitiveness Programme: MDICP)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยในโครงการจะมี
รายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน
ผูเ ขา รว มโครงการ กิจ กรรมในโครงการ ระยะเวลาการดํ าเนิน งาน ประมาณการค าใชจ ายและแหล งเงิน
ผูรับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ และการประเมินผลโครงการ
Do มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่ระบุไวในรายละเอียดแผนการดําเนินงาน
โครงการ
Check มีการประเมินผลโครงการ โดยมีการประเมิน 3 ประเด็นหลัก ไดแก
- ความรูที่ไดรับหลังการเขารวมโครงการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารวมโครงการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
(สมศ.9-1.11 แบบประเมินผล “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555 /
สมศ.9-1.12 ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555)
Act นํา ผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ มาปรับปรุงการใหบริการ
และปรับปรุงโครงการใหดีขึ้นอยูเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง เชน ปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตร เปลี่ยนวิทยากร การปรับเอกสารประกอบการอบรม จัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
(สมศ.9-1.13 http://mba.nida.ac.th/cbi/index.php/th/) นอกจากนี้ ยังมีการยื่นชื่อผูที่ผานโครงการ/
กิจกรรมแลวเสนอไปยังหนวยงานวาจาง เพื่อเขาสูกระบวนการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับวุฒิบัตร หรือ
โลรางวัล พรอมจัดงานมอบรางวัลดังกลาว และเผยแพรสูสาธารณชนตอไป
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 ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
การดําเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข งขั น (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
มีการกํา หนดเปา หมาย ตัว ชี้วัด ในแผนงานและกิ จกรรม/โครงการ และมี การดํ าเนิน งานโครงการที่บ รรลุ
เปาหมาย ดังนี้
ป 2555 มีจํานวนตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย 29 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 90.00

ขอมูลประกอบการพิจารณา
รายละเอียด
จํานวนตัวชี้วัด
บรรลุเปาหมาย
คิดเปนรอยละ

การดําเนินงานโครงการ MDICP
ป 2555
30
27
90.00

(สมศ.9-2.1 ผลการปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุต สาหกรรมการผลิ ตเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
ป 2555)
 ประเด็น 3. ชุม ชนหรือองคกร มีผู นํา หรือสมาชิ กที่ มี การเรีย นรูแ ละดํา เนิ นกิจ กรรมอย า ง
ตอเนื่อง
“โครงการพัฒ นาอุต สาหกรรมการผลิต เพื่ อยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” จั ด ขึ้น เพื่ อการ
พัฒนา SMEs ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยใหเขา สูร ะบบการคา สากล และสามารถสราง
สมรรถนะในการแขง ขัน ไดอยา งยั่งยืน ครอบคลุม ทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยยกระดับตั้งแต ระบบการผลิต
ระบบมาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ การบริหารการเงิน การตลาด และการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใหวิสาหกิ จที่เขา รวมโครงการฯ มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
เพื่อใหพรอมรับการแขงขันทั้ งตลาดภายในประเทศ และตลาดต างประเทศ โครงการดั ง กล า วเป น โครงการ
ความรวมมื อระหวา งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับคณะบริหารธุรกิจ เริ่มดําเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2544 ดํา เนินกิจกรรมอยางตอเนื่องมาตลอดจนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2556 (สมศ.9-3.1
แฟ ม ดํ า เนิ น งาน “โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” (อางอิง
ขอมูลที่ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ) )
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 ประเด็น 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชน
และเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน
“โครงการพัฒ นาอุต สาหกรรมการผลิต เพื่ อยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ทํ าให ผู บ ริ ห าร
และพนักงานในกิ จการ/โรงงานไดรับการฝกอบรม เพิ่มความรูความสามารถในการจัด การและการวางแผน
ธุรกิจ การบริหารคน และแผนการตลาด แผนการตลาดสงออก สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งภายใน
และระหวางประเทศของกิจการได สงผลใหกิจการ/โรงงานที่เขารวมโครงการฯ มี
- แผนยุทธศาสตรและกลยุทธธุรกิจ โดยมีการปฏิบัติการดานตางๆ อยางชัดเจน
- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยมีตนทุนพนักงานที่ลดลง แตมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
- แผนการตลาดและหรือแผนการตลาดสงออกที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได
โดยมีชองทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- สามารถวิเคราะห ประเมินผล การปฏิบัติงานดวยเครื่องมือ Key Performance
Indicators
(สมศ.9-4.1 แฟ มปฏิบั ติงาน “โครงการพัฒ นาอุต สาหกรรมการผลิตเพื่ อยกระดับ ความสามารถในการ
แขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
ป 2555)
 ประเด็น 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
“โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” มีผลกระทบ
ที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง คือ สามารถพัฒนาสถานประกอบการ
ทั่ว ประเทศภายใตโครงการดังกลาว ซึ่งมีผลสํา เร็จ ทั้งในดานการเพิ่มยอดขาย มีการขยายการลงทุนใหม
ลดตนทุนการผลิต และลดของเสี ย รวมทั้ งยัง ได มีการพั ฒนาผลิตภั ณฑ ใหม คิ ดเปน มูลค ารวมประมาณ
4,173.97 ลานบาท จาก SMEs ที่เขารวมโครงการจํานวน 110 ราย

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สมศ.9-1.1
สมศ.9-1.2

เอกสารเผยแพร/brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 444/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สมศ.9-1.3 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 783/2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สมศ.9-1.4 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนา
วิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สมศ.9-1.5 ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับ
และดูแลของคณะ/สํานัก
สมศ.9-1.6 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัตราคาสมนาคุณและคาใชจาย
ในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553
สมศ.9-1.7 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มศ.9-1.8 ขอเสนอ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
สมศ.9-1.9 แผนปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
สมศ.9-1.10 แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
สมศ.9-1.11 แบบประเมินผล “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
สมศ.9-1.12 ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
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การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน / ภายนอก
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ / หรือ นานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒ นธรรม 5 ขอ
ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
 ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยดําเนินการดังนี้
Plan คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ / สมศ.10-1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตอ ง
ดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)
Do
มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระ
โอกาสต างๆ และตามวันสําคัญ นอกจากนี้ คณะยังไดสง นักศึกษาเขา รวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน อาทิเชน พิธีไหวครู
กิจกรรมลอยกระทง การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย ปฐมนิเทศนักศึกษา ปละ 2 ครั้ง จัดใหมีพิธีผูกขอมือ
รับขวัญนองใหมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ
Check ในการดําเนินงานดังกลาวมีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ ปละ 2 ครั้ง : รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปนการรายงานรอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด นําเสนอที่ประชุมคณะฯ และจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน
ต อ สถาบั น ฯ (สมศ.10-1.3 รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วัด ในแผนปฏิบั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน / สมศ.10-1.4 รายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 31 มีนาคม 2556) รอบ 6 เดือน)
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Act มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติงาน : งานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณถัดไป คือ แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตอง
ดําเนิน การตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิ จ (สมศ.10-1.5 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)
 ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
คณะบริหารธุร กิจมีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริม และสนับสนุน ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ เสนอตอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิ จปละ 2 ครั้ง คือ
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ทั้งนี้ ในป 2555 ไดกําหนดตัวชี้วัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวั ฒนธรรม รวมทั้ งสิ้น 4 ตั วชี้ วัด และมี การดํา เนิ นงานบรรลุ เป าหมาย 4 ตัว ชี้วัด คิด เป นร อยละ 100
(สมศ.10-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน)

ขอมูลประกอบการพิจารณา
รายละเอียด
จํานวนตัวชี้วัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
คิดเปนรอยละ

ป 2555
4
4
100

 ประเด็น 3. มีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุ น
ศิลปะและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-3.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ) และมีการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ํา เสมอและตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริม
และสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมตามวาระและโอกาสตางๆ ตามวันสําคัญ นอกจากนี้ คณะยังไดสงนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป ซึ่งกลุมงานกิจการนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตตร เปนผูดําเนินงาน อาทิเชน โครงการดนตรีในสวน โครงการ Christmas
Day and Happy New Year พิธีไหวครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต การแสดง
มุทิตาจิตตออาจารย ปฐมนิเทศนักศึกษา จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมของโครงการ ฯลฯ (สมศ.10-3.2 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม)
 ประเด็น 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน / ภายนอก
คณะบริหารธุรกิจไดมีการจัดกิจกรรมโครงการทํา นุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายในคณะ
ตามวาระและโอกาสตางๆ ตามวันสําคัญ โดยมีคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอก เขารวม
กิจ กรรม ซี่งกอใหเกิดประโยชนและสรางคุ ณคาในการสรางจิตสํานึ กแก คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
บุคลากรภายนอก เปนการกระตุนใหเกิดการตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย
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 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.10-1.1
สมศ.10-1.2
สมศ.10-1.3
สมศ.10-1.4
สมศ.10-1.5
สมศ.10-2.1
สมศ.10-3.1
สมศ.10-3.2

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ
สุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
 ประเด็น 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
คณะบริหารธุรกิจ มีการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน
ที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี อาทิเชน การจัดกิจกรรมตามวันสําคัญเพิ่มเติม เชน การรวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีคณะผูบ ริหาร
บุคลากรของคณะ คณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนนักศึกษา ไดรวมใจกันลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน (สมศ.11-1.1 หลักฐานการจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา)
 ประเด็น 2. สิ่ง แวดล อมด านความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลั กษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสุนทรีย
คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีพื้นที่ ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย หองเรีย น
หองสุขาสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และหองใชสอยตางๆ มีทางออกลงบันไดหนีไฟ
(Fire Exit) ในกรณีเกิดเพลิงไหม 2 จุด สวนชั้น 9-10 เปนหองเรียน หอง English Club หองประชุมเล็ก
หองสุขาสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีทางออกลงบันไดหนีไฟ (Fire Exit) ในกรณีเกิดเพลิงไหม 2 จุด
อาคารสถานที่รอบบริ เวณดั งกลา วจึ งมี ความปลอดภัยและมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยมีเจา หนาที่
ทําความสะอาดทุกวัน - เวลาทําการ เพื่อใหบริเวณคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 และ ชั้น 9-10 เปนพื้นที่ที่สะอาด
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 197

ปราศจากเชื้อโรค และการมีสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรและผูมาใชสถานที่ นอกจากนี้ บริเวณดังกลาวยังมี
การตกแตง อยางสวยงาม มีความสุนทรียดว ยตนไม ดอกไม รูปภาพตางๆ มีการจัดทํา 5 ส ในสถานที่
ทํางานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 ตลอดจนทําการปรับปรุงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8
และ ชั้น 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข คณะบริหารธุรกิจไดพยายามสรางองคกรเปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา นักศึกษา
สามารถเรียนไดอยางมีความสุข - The lively MBA & The living Business School ออกแบบตรา
สัญญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL เพื่อความเปนสากล และทําการเผยแพรออกไปสูสาธารณะ
ในวงกวาง (สมศ.11-2.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร)
 ประเด็น 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
คณะบริหารธุรกิจ ได นําไม ดอก ไมประดับ ภาพวาดตางๆ มาจัดในบริเวณที่ทํา การคณะ
เพื่อปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการจัดวาง
เฟอรนิเ จอร โตะ เกาอี้ โซฟา โต ะทํา งาน แบงหองทํางานเปน สัดสวนไดอ ยางลงตัวและมีความเหมาะสม
สรางบรรยากาศบริเวณ ชั้น 9-10 เปน NIDA BUSINESS SCHOOL ที่มีชีวิตชีวา นักศึกษาสามารถเรียนได
อยางมีความสุข - The lively MBA & The living Business School (สมศ.11-3.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10
อาคารบุญชนะ อัตถากร)
 ประเด็น 4. การจั ดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒ นธรรมที่เอื้อและสงเสริม ใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
คณะบริหารธุรกิจ จัดบริเวณพื้นที่ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อใหสามารถ
ปรับใชเปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมการจัด
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน บริเวณหนาลิฟตชั้น 8 ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทุกคนจะตองผานเมื่อเขา-ออก คณะฯ
บริเวณหองโถงกวาง หนาหอง 813 ชั้น 8 ใชสําหรับจัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวัน สงกรานต, มีบอรดสําหรับ
เผยแพรกิจกรรม, บริเวณทางเดินไปหองเรียน ชั้น 10 สามารถติดปายเผยแพรขาวสารตางๆ บริเวณโถงกวาง
ชั้น 9 ที่ใชเปนที่จัดเลี้ยงอาหารวางสําหรับนักศึกษา อีกทั้งสามารถปรับใชในการจัดกิจกรรมตามวาระและ
โอกาสตางๆ ตามวันสําคัญได (สมศ.11-4.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร)
 ประเด็น 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ปการศึกษา 2555 จากการสํารวจ “ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน
ปการศึกษา 2555 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน” มีระดับความ
พึง พอใจเฉลี่ย 4.08 และการสํารวจ “ความพึง พอใจของนัก ศึกษาตอคุณ ภาพการใหบริการของสถาบัน
ปการศึกษา 2555” ตอนที่ 2 ระดับ ความพึงพอใจของนั กศึกษาตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน” มีระดับ
ความพึง พอใจเฉลี่ย 3.76 (สมศ.11-5.1 รายงานการสํา รวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณ ภาพ
การให บริ การของสถาบั น ป การศึกษา 2555 / สมศ.11-5.2 รายงานการสํ า รวจความพึง พอใจของ
นัก ศึก ษาตอ คุณภาพการให บริ การของสถาบั น ปการศึกษา 2555)
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ขอมูลประกอบการพิจารณา ปการศึกษา 2555
รายการ
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น การมีสวนรวมของบุคลากรและ
นักศึกษาในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี (จากคะแนนเต็ม 5)
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น การปรับแตงและรักษาภูมิทัศให
สวยงาม (จากคะแนนเต็ม 5)
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค (จากคะแนนเต็ม 5)
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น จัดใหมีพื้นที่ที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น บริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ (จากคะแนนเต็ม 5)
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น บริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนอื่นๆ (จากคะแนนเต็ม 5)
( บริการดานการศึกษา / บริการดานอาหาร / บริการดานการพยาบาล /
บริการดานสถานที่ / อุปกรณในการออกกําลังกาย)

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
บุคลากร
นักศึกษา
3.96
3.72
4.18

3.98

3.81

3.76

3.90

3.51

4.32

3.95

4.31

3.75

4.09

3.66

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.11-1.1
สมศ.11-2.1
สมศ.11-3.1
สมศ.11-4.1
สมศ.11-5.1
สมศ.11-5.2

หลักฐานการจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
รายงานการสํา รวจความพึ งพอใจของบุค ลากรตอคุณ ภาพการใหบริการของสถาบัน
ปการศึกษา 2555
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน
ปการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน

ระดับคณะไมตองประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน
จากรายงานผลการประเมิ น ผลการปฏิบัต ิต ามบทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริหารสถาบั น บัณ ฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร ประจํ าปงบประมาณ 2555 พบวา ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ อยูในระดับดีเดน มีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 4.83 (คะแนนเต็ม 5) และเมื่อพิจ ารณา
ในแตละมิติ พบวา มิติที่ 1 ดานการบรรลุตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ อยูในระดับดีเดน
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.93 มิติที่ 2 ดานผลสัมฤทธิ์ของงานตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี อยูในระดับดีเดน
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 และมิติที่ 3 ดานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับดีเดน
มีคะแนนเฉลี่ย เทา กับ 4.90 (สมศ.13-1.1 รายงานผลการดํ าเนิ นงาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2555)
ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ตารางที่ 3)*
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
คะแนน ระดับ
คะแนน
ระดับ
คะแนน ระดับ
เทียบเกณฑ
เทียบเกณฑ
เทียบเกณฑ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
4.93
ดีเดน
4.67
ดีเดน
4.90
ดีเดน
คณบดี

คะแนน
รวมเฉลี่ย
4.83

ระดับ
ดีเดน

*ที่มาของขอมูล รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2555
โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 คะแนน
4.68 คะแนน
4.68 คะแนน
4.68 คะแนน
4.68 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 คะแนน
4.83 คะแนน
4.83 คะแนน
4.83 คะแนน
4.83 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.13-1.1

รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2555
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ตัวบงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี
คาน้ําหนัก
0
1
3
6

ปริญญาโท
คาน้ําหนัก
2
3
5
8

ปริญญาเอก
คาน้ําหนัก
5
6
8
10

วิธีการคํานวณ
คาดัชนีคุณภาพอาจารย

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)

=

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา = 153.5
และมีอาจารยประจําทั้งหมด 22.5 คน ดังนั้นคาดัชนีคุณภาพอาจารย คิดเปน 6.822
(สมศ.14-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ)

วิธีการคํานวณ
คาดัชนีคุณภาพอาจารย

แทนคา

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

=

=

153.5
22.5

= 6.82

=

6.82 X 5
6

= 5.69

=

5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
รายการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
ดัชนีคุณภาพอาจารย

คาน้ําหนัก
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ปการศึกษา 2555
จ.น.
ถวง น.น.
22.5
0
0
1
2
2.5
12.5
0
0
0
0
5
30
0
0
1
5
13
104
0
0
0
0
0
0
153.5
2555
6.82

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาดัชนี 6
คาดัชนี 7.00
คาดัชนี 7.00
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาดัชนี 6
คาดัชนี 6.82
คาดัชนี 6.82
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.14-1.1

ตารางรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2555
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป

=

เกณฑการใหคะแนน
ใชคา เฉลี่ย ของคะแนนประเมิน การประกัน คุณ ภาพภายในโดยตนสัง กัด 2 ปยอนหลังเปนคะแนน
ของตัวบงชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เชนเดียวกับการประเมินภายนอก)

ผลการดําเนินงาน
1. ปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
คิดเปนคะแนน คาเฉลี่ย 4.86 (สมศ.15-1.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (Self Assessment
Report – SAR) ประจําปการศึกษา 2554)
ดังนั้น คาเฉลี่ยของคะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด จึงเทากับ 4.86

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน

แทนคา

=

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป

= 4.86
1

=

4.86

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาเฉลี่ย 4.51
คาเฉลี่ย 4.76
คาเฉลี่ย 4.76
4.76 คะแนน
4.76 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ป 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาเฉลี่ย 4.51
คาเฉลี่ย 4.86
คาเฉลี่ย 4.86
4.86 คะแนน
4.86 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.15-1.1

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (Self Assessment Report – SAR)
ประจําปการศึกษา 2554
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
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ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสว นร วมของผูเรี ยนและบุคลากรในการปฏิบัติต ามกลยุท ธที่กํา หนดอยา ง
ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู เ รี ย นและบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น ที่
สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเ รียน/บุค ลากร/คณะ/สถาบัน ไดรั บการยกยองหรือยอมรับในระดั บชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
 ประเด็น 1 มี การกํา หนดกลยุ ท ธ และแผนการปฏิ บั ติ งานที่ สอดคลองกับอัต ลั กษณ ของ
สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดียวกับสถาบันฯ
ปการศึกษา 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดอัตลักษณ คือ “ระบบและ
กลไกการพัฒนานั กศึกษาใหเ ปนบัณ ฑิต ที่มี ภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม” โดยพั ฒนาเปน ตัว บงชี้แ ละ
กําหนดเกณฑการประเมินและผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ แลว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.4 (สมศ.16.1-1.1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 (หลักฐานระดับสถาบัน)) โดยสถาบัน
ไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณดังกลาว สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป
พ.ศ. 2553 - 2556 ของสถาบัน และผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว ในการประชุมครั้งที่ 2/2554
(พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 โดยมียุทธศาสตร/กลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ มใหมีขีดความสามารถสู ง
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
กลยุทธที่ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) เขามา
เรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)
กลยุท ธที่ 5.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน
ซึ่งสะทอนเอกลักษณืสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการพัฒนา
กลยุทธที่ 5.4 สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงาน
ในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย
กลยุทธที่ 5.6 ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่ 7.4 เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธที่ 7.7 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคม (Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
 ประเด็น 2 มีการสรางระบบการมีสว นร วมของผูเรี ยนและบุคลากรในการปฏิบัติต ามกลยุท ธ
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
2.1 คณะบริ หารธุ รกิจไดกําหนดกิจกรรม/โครงการ/เป าหมาย/ตัว ชี้วัด ตามยุ ทธศาสตร
สถาบัน ดังกลาว โดยการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ ที่กําหนดอยางครบถว น
สมบูรณ และมีผลการดําเนินงานปรากฏในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 และ 2556 (สมศ.16.1-2.1 รายงานผลการดํา เนินงานตามตัวชี้วั ดในแผนปฏิ บัติราชการ
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน / สมศ.16.1-2.2
รายงานผลการดํา เนิน งานตามตั วชี้ วัด ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม
2555 - 31 มีนาคม 2556) รอบ 6 เดือน)
ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/ผลการดํ าเนินงาน
ตามยุทธศาสตรสถาบันดังกลาว :
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การสรรหา/คัดเลือก
และพัฒนาบุคคลทุก
กลุมใหมีขีด
ความสามารถสูง
(Talent People)
สามารถขับเคลื่อน
สถาบันไปสูความเปน
มหาวิทยาลัยระดับ
โลกได

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.1 สรรหา
คัดเลือก พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถและ
ศักยภาพสูง มีคุณธรรม
(Talent Worker) ไว
กับสถาบัน (ผูบริหาร
คณาจารย/นักวิจัย
และบุคลากรสาย
สนับสนุน)

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
- โครงการสงเสริม - สนับสนุนอาจารยไป - จํานวนอาจารยไป
การนําผลงานวิจัย เสนอผลงานวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ
ตีพิมพในวารสาร
ตางประเทศ
ตางประเทศ
และเสนอ
ผลงานวิจัย

กลยุทธที่ 1.3 การ
ขับเคลื่อนใหคณาจารย/
นักวิจัย ผลิตผลงาน
และเผยแพรผลงาน
ใหมากยิ่งขึ้น

- โครงการทุนวิจัย - เพิ่มผลงานทาง
เพื่อสนับสนุนการ
วิชาการของคณะ
พัฒนาตําแหนงทาง บริหารธุรกิจทั้งดาน
วิชาการทุกระดับ
ปริมาณและคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
- อาจารยไปเสนอ
ผลงานวิชาการ
ตางประเทศ 14 คน
21 ชิ้น

- จํานวนโครงการวิจัย - โครงการวิจัยแลว
แลวเสร็จ 16 เรื่อง เสร็จ 22 โครงการ
จาก 20 เรื่อง
(80%)
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสราง
แบรนดของสถาบัน
ใหม (Rebranding)

กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธที่ 5.1
- โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก หลักสูตร
หลักสูตรทั้งหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นใหมใหมี
เนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่ง
สะทอนเอกลักษณื
สําคัญของสถาบัน คือ
ความรูและทักษะดาน
การบริหารและการ
พัฒนา
กลยุทธที่ 5.4 สราง
ความเปนเลิศทางการ
วิจัย การสงเสริม
โครงการวิจัย เพื่อการ
ตีพิมพผลงานใน
วารสารระดับ
นานาชาติ การจัด
ประกวดวิทยานิพนธ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 7 การ
เสริ ม สร า งบทบาท
และความรับ ผิด ชอบ
ตอสังคม

เปาหมาย

- โครงการสงเสริม - งานวิจัยหรืองาน
และพัฒนางานวิจัย สรางสรรคกลุม
ใหเปนที่ยอมรับ
สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
ในระดับสากล
สังคมศาสตร
ที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

ตัวชี้วัด

รอยละ 10

- โครงการประเมินผล
กลยุทธที่ 5.6
ปรับปรุงหลักสูตรหรือ หลักสูตรมหาบัณฑิต
เสนอหลักสูตรที่เนน สาขาบริหารธุรกิจ
ความรูคูคุณธรรมและ
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม

- เพื่อนําผลประเมิน - จํ า นวนโครงกา ร
มาปรับปรุงการ
ประเมินผลหลัก สูตร
ดําเนินงานหลักสูตร ในรอบ 5 ป
(ทําการประเมินทุก
5 ป)

กลยุทธที่ 7.4
โครงการสัมมนา
เสริมสรางบทบาท วิชาการ
ดานการเตือนสติ
ชี้นํา และตอบสนอง
ความตองการของ
สังคม

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
ตอป

จํานวนกิจกรรม

หนา 207
ผลการดําเนินงาน
- เปดวิชาเลือกมาก
ขึ้น เชน Event
Marketing
Management
- พัฒนาวัตถุประสงค
การเรียนรู
(Learning Goals)
- ประเมินวัตถุประสงค
การเรียนรู
(Assurance of
Learning)
- ระดับชาติ
3 โครงการ
- ระดับนานาชาติ
19 โครงการ
(คิดเปนรอยละ 100
= 22 x 100 / 22)

- คณะฯ ทําการ
ประเมินผลหลักสูตร
ครั้งลาสุด เมื่อเดือน
มิถุนายน 2552
ขณะนี้อยูระหวาง
การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
TQF และจะทําการ
ประเมินผล
หลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ในกรอบ TQF
- ป 2556 คณะไดทํา
การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
TQF เรียบรอยทุก
หลักสูตรแลว
- สัมมนาวิชาการ
Alumni Seminar
เรื่อง “Evolution
of Organizational
Change - for
Success” เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2555
ณ อาคารสยามบรม
ราชกุมารี สพบ.
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ยุทธศาสตร

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงวิชา
กลยุทธที่ 7.7
ปรับปรุงหลักสูตรการ Independent
เรียนการสอนของ Studies
สถาบันใหมีเนื้อหา
เรื่องความรับ ผิดชอบ
ตอสังคม (Social
Responsibility : SR)
เปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

หนา 208
ผลการดําเนินงาน
โดยสมาคมศิษยเกา
คณะบริหารธุรกิจ
- สัมมนา Thailand
Lecture ครั้งที่ 4
วันที่ 17-18
พฤศจิกายน 2555
ณ โรงแรม อมารี
หัวหิน

มี Learning Goal Learning Goal
- Learning Goal
ในเรื่องความ
ในวิชา Independent ในวิชา
Independent
รับผิดชอบตอสังคม Studies
(Social
Studies และ
Responsibility : SR)
รายวิชาอื่นในทุก
หลักสูตร

 ประเด็น 3 ผลการประเมินความคิ ดเห็นของผูเ รีย นและบุค ลากรเกี่ยวกับการปฏิ บัติง านของ
สถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับปการศึกษา 2555 ผลการสํ ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สถาบั นที่ สอดคลอ งกั บอั ตลั กษณ ประกอบด วย การบริห ารจัด การและพัฒ นาองคกร/การมี สว นร วมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการ/บทบาทผูบริหารสถาบัน ดานภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม ในภาพรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รายละเอียดตามเอกสารการสํารวจ “ความพึงพอใจของบุคลากร
ตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2554 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ” (สมศ.16.1-3.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ตอ คุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2555)
และผลการสํา รวจความคิด เห็นของนัก ศึก ษาเกี่ ยวกับ การปฏิบัติงานสถาบันที่ สอดคลอ ง
กับอัตลักษณ ประกอบดวย การบริหารจัดการและพัฒ นาองคกร/บทบาทผูบ ริหารสถาบัน ดา นภาวะผูนํา
มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม ในภาพรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รายละเอียดตามเอกสาร
การสํ ารวจ “ความพึง พอใจของนักศึกษาตอคุณ ภาพการใหบริ การของสถาบัน ป การศึกษา 2555 ตอนที่ 3
ระดับความคิ ดเห็น ของนัก ศึก ษาเกี่ ยวกับ การปฏิ บัติงานสถาบัน ที่สอดคลอ งกั บอั ตลั กษณ ” (สมศ.16.1-3.2
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต อคุณภาพการใหบ ริก ารของสถาบัน ปการศึกษา 2555)
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หนา 209

 ประเด็น 4 ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาของคณะบริหารธุรกิจไดกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม อาทิเชน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันรุนที่ 14 แผน 5 ดังนี้
ผลประโยชนโดยสรุปเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน กลาวโดยสรุปไดดังตารางขางลางนี้
ลําดับ
1

บริษัท

แนวทางการใหคําปรึกษา

ผลลัพธเชิงปริมาณ
โดยยอ

1. เพิ่มศักยภาพการตลาด
บริษัท เค เอ็ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด 1. การจัดองคกรการตลาด
บทบาทหนาที่ของบุคลากร
เพื่อนาไปสูการเพิ่ม
การตลาด การพัฒนาทักษะ
ยอดขาย 3-5% ยอดขาย
การตลาด และการขาย 3 MD
พ.ค.-ก.ค. 55 เพิ่มจากปที่
2. การวางตาแหนงทางการ
ตลาด หากลุมเปาหมาย 3 MD แลว เวลาเดียวกัน 16%
3. การพัฒนาตลาด และการ
2. เพิ่มชองทางการตลาด
พัฒนาผลิตภัณฑใหม 3 MD
4. การจัดทาแผนการตลาด 3MD อยางนอย 1 ชองทาง
ลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 2 ราย
นําเสนอชองทางใหม 2
ชองทาง

ผลลัพธเชิงคุณภาพ
โดยยอ

ผลลัพธที่ไดจาก
การเขาให
าปรึกษาเจาของ
1. แผนการตลาด
หาคูคาคํรายใหญ
2. ทีมตลาดและขาย Brand Fast Food ,
สามารถสนับสนุนการ Ready to eat ดาน
ทําตลาดเชิงรุกตาม Food & Drink ราย
ใหม รวมถึงการสราง
แผนการตลาด
Corporate Brand
ป 2555
เพื่อใหเปนที่รูจัก

ปญหาอุปสรรค
ในการเขาใหคําปรึกษา
เนื่องจากระยะเวลาคอนขาง
สั้น การติดตามตัวเลขการ
ขายเร็วเกินไปสําหรับการ
ขยายตลาดใหม แมจะเริ่มมี
การติดตอ พัฒนาผลิตภัณฑ
รวมกันแลวก็ตาม บุคลากร
ดานการตลาดยัง ไมเพียงพอ
กับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น
จากการที่ตลาด ขยายตัว
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ลําดับ

บริษัท

แนวทางการใหคําปรึกษา

2

บริษัท ชอไชยวัฒน
อุตสาหกรรม จํากัด

1. แผนกลยุทธระดับตางๆ
2. แนวคิดการตลาด
3. การวางแผนการตลาด
กลยุทธการตลาดกลยุทธผลิตภัณฑ
4. ผลิตภัณฑใหมและการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑใหม
5.การแบงสวนการตลาด ตลาดเปาหมาย
และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ
6.ชองทางการจัดจาหนาย
7.การสื่อสารการตลาด
8.การบริหารงานขาย
9.การสรางความสัมพันธกับลูกคา

3

บริษัท บรรจุภัณฑ
การสรางแนวคิดทางการตลาด/การขาย,
เพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด การจัดองคกรการตลาด/การขาย, การสราง
ความเขาใจบทบาทและหนาที่ของการตลาด/
การขาย, การสรางระบบขอมูล การตลาด
และการสื่อสารการตลาด รวมทั้งการจัดการ
งานขายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หนา 210

ผลลัพธเชิงปริมาณ
โดยยอ
1.มียอดขายเพิ่ม
2.เพิ่มชองทาง
การตลาดอยางนอย
1 ชองทาง

ผลลัพธเชิงคุณภาพ
โดยยอ
1. มีทีมการตลาดและ
ทีมงานขายและรูปแบบการ
จัดจําหนายที่ชัดเจน
2.. มีแผนการตลาดเชิง
กลยุทธและแผนการตลาด
สินคาใหม

ผลลัพธที่ไดจากการเขา
ปญหาอุปสรรคในการ
ใหคําปรึกษา
เขาใหคําปรึกษา
ทางบริษัทไดมีการ
บริษัทยังไมมีทีมงาน
เจรจาซื้อกิจการจัดจําหนาย การตลาดและการขายที่
แปงมันสําปะหลัง ที่มีตลาด ชัดเจน
อยู ภาคตะวันออก แตยังไม
สามารถตกลงกันได รวมถึง
การเปดตลาด ใหม และ
สรางว็บไซต เพื่อใหลูกคา
ติดตอได สะดวกขึ้น

1. มียอดขายเพิ่ม
2. เพิ่มชองทาง
การตลาดอยางนอย
1 ชองทาง

1. มีแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
2. เพื่อใหทีมตลาดและขาย
สามารถสนับสนุนการทําตลาด
เชิงรุกตามแผนการตลาดป
2555

มียอดขายที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงการการ จัดการ
ทางดาน ตลาดเปนที่หนา
พอใจ

ไมมี
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ลําดับ

บริษัท

4

บริษัท บุค ไทม จํากัด

5

บริษัท พิณ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

แนวทางการใหคําปรึกษา
1.ฐานขอมูลทางการตลาดและขายเพื่อการ
วิเคราะหและวางแผน
2. กระบวนการจัดทาแผนการตลาด
3. การพัฒนาทีมขายและทักษะพนักงานขาย
4. ระบบการบริหารงานขาย
5. แผนการตลาดชิงกลยุทธ
1.การจัดองคกรการตลาดบทบาท หนาที่ของ
บุคลากรการตลาดการพัฒนาทักษะการตลาด
และการขาย 3 MD
2. การวางตําแหนงทางการตลาด หากลุม
เปาหมาย 3 MD
3.การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม 3 MD
4. การจัดทาแผนการตลาด 3 MD
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ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
โดยยอ
โดยยอ
ยอดขายเดือน ม.ค.- ส.ค. แผนธุรกิจและแผนการตลาด
เพิ่มขึ้นจากป 2554 อยาง เชิงกลยุทธ
นอย รอยละ 5 คือ
จาก 62 ลานบาท เปน
69.8 ลานบาท
1. เพิ่มศักยภาพการตลาด
เพื่อนําไปสูการเพิ่ม
ยอดขาย 3-5%
ยอดขาย พ.ค.-ก.ค. 55
ลดลงจากปที่แลว ในเวลา
เดียวกัน 4% เนื่องจาก
ลูกคา รายใหญในยุโรป
ยกเลิก Order
2. เพิ่มชองทางการตลาด
อยางนอย 1 ชองทาง
ชองทางการขาย เพิ่มขึ้น
1 แหง คือ ญี่ปุน

1. แผนการตลาด
2. ทีมตลาดและขายสามารถ
สนับสนุน การทําตลาดเชิงรุก
ตามแผนการตลาดป 2555

ผลลัพธที่ไดจากการ
เขาใหคําปรึกษา
ยอดขายเพิ่มขึ้น
11 % ทําการ
เปรียบเทียบคูแขง
ปรับปรุงสัดสวน
ยอดผลิต หรือ
ยอดขายใหถูกตอง
หาตัวแทนจําหนาย
รายใหม รวมถึงการ
จัดทํา Website
เพื่อเปนชองทาง
ในการหา ลูกคา
รายใหม

ปญหาอุปสรรคใน
การเขาให
คําปรึไมกมษา
ี

เนื่องจากระยะเวลา
คอนขาง สั้น การ
ติดตามตัวเลขการ
ขายเร็วเกินไป
สําหรับการขยาย
ตลาดในตางประเทศ
ยอดขาย ลดลง
เนื่องจากยอดขาย
สวน ใหญอิงตลาด
ยุโรป ซึ่งประสบ
ปญหาทางเศรษฐกิจ
ในขณะนี้ มียอดขาย
สวนหนึ่งถูกยกเลิก
โดยลูกคารายใหญ
ในยุโรป จําเปนตอง
หาตลาดใหม
โดยเร็ว ซึ่งเพิ่งเริ่ม
ดําเนินการไป
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ลําดับ
6

บริษัท
บริษัท สงวนวงษ
อุตสาหกรรม จํากัด

แนวทางการใหคําปรึกษา
1.การจัดทําแผนการตลาดเพื่อเชื่อมโยงและ
พัฒนาเครือขาย พันธมิตร ซัพพลายเซนใน
กลุมประเทศ AEC
2. ระบบขอมูลทางการตลาด
3. การสื่อสารการตลาด
4. การพัฒนางานขาย
5. หลักการตลาดและแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
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ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
โดยยอ
โดยยอ
1. ยอดขาย เพิ่มขึ้น 3-5% 1. มียอดขาย (เพิ่มขึ้น 5%)
2. เพิ่มชองทางการตลาด 2. เพิ่มชองทางการตลาด อยางนอย
อยางนอย 1 ชองทาง
1 ชองทาง

ผลลัพธที่ไดจากการ ปญหาอุปสรรคใน
การเขาให
เขาใหคําปรึกษา
คําปรึ
ไมกมษา
ี
ทําการพัฒนาและ
สรางเครือขาย
พันธมิตรในพมา
เพื่อพัฒนาพันธมิตร
ในระบบ Supply
Chain and
Logistics
Management

นอกจากนี้ ยังเห็นไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจไดผลิ ตบัณฑิตที่มีภาวะผูนํามีความรูคูคุณธรรมจํานวนกวา 6,000 คน โดยบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจไดมีสวนรวม
รับ ผิด ชอบงานบริ หารพัฒนาประเทศ ทําคุณประโยชนแกประเทศชาติและสรางคุณคาตอสังคม ทําหนาที่นักบริหารระดับสูงในหนวยงานตางๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน
อาทิเชน
- รศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
- นายอภิรักษ โกษะโยธิน
อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย
- นายสุวิทย เมษินทรีย
กรรมการบริหาร SIAM CITY BANK, ผูอํานวยการ SASIN Institute for Global Affairs (SIGA), Chulalongkorn University
- รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร
- รศ.ดร.ไพบูลย เสรีวิวัฒนา อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร ผูจัดรายการ Money Talk
รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด สํานักงานใหญฮอนดาประจําภูมิภาคเอเซียและโอเซียเนีย
- นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน
ฯลฯ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 213

 ประเด็น 5 ผูเ รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับ การยกย องหรือ ยอมรั บในระดับ ชาติแ ละ/
หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
ในปการศึกษา 2555 นักศึกษา/อาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ ไดรับการ
ยกย องหรือยอมรับในระดั บชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็น ที่เกี่ยวกั บอัต ลักษณ โดยการได รับรางวัลทั้ง
ระดับชาติ/นานาชาติ ในดานวิชาการและดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
ที่ คณะ

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงาน
ที่มอบ

1 บธ. 23 มี.ค.55 รางวัลดีเยี่ยม
การประกวดบทความ
วิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร
ประจําป 2555

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

2 บธ. 1-5 ส.ค.55 รางวัล Paper
ยอดเยี่ยม

The Short-Run and
Long-Run
Performance of Real
Estate Securities’
IPOs: The Case of
Property Funds in
Thailand”

3 บธ.

Team 1 - J AVENGERS Business
Strategy
(แขงใน Industry 2)
Game

ก.ย.55 อันดับที่ 1 World
Best-Strategy
Invitational

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.กนกพร
นาคทับที
รวมกับ ดร.สุนทรี
ปฐพาณิชยโชติ

ประเภท
บุคลากร
(อาจารย/
นักศึกษา/
ศิษยเกา/
บุคลากร
สาย
สนับสนุน)
อาจารย

International รศ.ดร.เอกชัย
อาจารย
Academy of นิตยาเกษตรวัฒน
Business and
Public
Administrati
on
Disciplines
(www.iabpa
d.com) /
สหรัฐอเมริกา
1) นายวชิร
นักศึกษา
ปราโมทยพันธุ
53202240822
นายธีรพงศเจน
เจริญวงศ
5320224088
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
ผศ.ดร.อนุกัลยณ
จีระลักษณกุล

ประเภท ระดับ หมายเหตุ
รางวัล รางวัล
(วิชาการ/ (ชาติ/
วิชาชีพ/ นานาชาติ)
คุณธรรม
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)
วิชาการ

ชาติ

วิชาการ นานาชาติ

วิชาชีพ นานาชาติ
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ที่ คณะ

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

4 บธ.

ก.ย.55 อันดับที่ 2 World
Best-Strategy
Invitational

Team 1 - HDr Travis
(แขงใน Industry 5)

5 บธ.

ม.ค.56 รางวัลงานวิจัยระดับ
ดีเดนดานตลาดทุน
โครงการสนับสนุนทุน
วิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
ประจําป 2555

Corporate
ตลาด
Governance and
หลักทรัพยแหง
Equity Returns:
ประเทศไทย
Evidence from
Corporate Governance
Reports of Thai Listed
Companies

ชื่อรางวัล

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงาน
ที่มอบ

Business
Strategy
Game

ชื่อ-สกุล

1) นายสิทธิชัย
แกวสองศรี
53202240832
นายตุลาเล็ก
บุญญาสิน
53202240853
นายพูลทรัพย
ปลื้มใจ
53202240914
นายพีระพงศบัว
ประเสริฐ
5320224094
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
ผศ.ดร.อนุกัลยณ
จีระลักษณกุล
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ประเภท
บุคลากร
(อาจารย/
นักศึกษา/
ศิษยเกา/
บุคลากร
สาย
สนับสนุน)
นักศึกษา

นายจิติพล
นักศึกษา
พฤกษาเมธานันท
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน

ประเภท ระดับ หมายเหตุ
รางวัล รางวัล
(วิชาการ/ (ชาติ/
วิชาชีพ/ นานาชาติ)
คุณธรรม
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)
วิชาชีพ นานาชาติ

วิชาการ

ชาติ

(สมศ.16.1-5.1 ตารางข อมูลรายชื่อ อาจารย นัก ศึกษา ศิษย เก า บุค ลากรสายสนับ สนุ น ที่ไ ดรั บรางวัล
ปการศึกษา 2555 / สมศ.16.1-5.2 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ เชน ใบประกาศเกียรติคุณ ภาพถาย ฯลฯ)

ขอมูลประกอบการพิจารณา
รายการ
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินความเห็นของผูเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินความเห็นของผูเรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

ปการศึกษา 2555
4.32
4.18
4.25
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ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.1-1.1

สมศ.16.1-2.1
สมศ.16.1-2.2
สมศ.16.1-3.1
สมศ.16.1-3.2
สมศ.16.1-5.1
สมศ.16.1-5.2

รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.4 เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ
และตัวบงชี้ จุดเนน จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(หลักฐานระดับสถาบัน)
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) รอบ 6 เดือน)
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน
ปการศึกษา 2555
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน
ปการศึกษา 2555
ตารางขอมูลรายชื่อ อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไดรับรางวัล ปการศึกษา 2555
หลักฐานการไดรางวัลตางๆ เชน ใบประกาศเกียรติคุณ ภาพถาย ฯลฯ
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ตัวบงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหตะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน
ในปก ารศึกษา 2554 กลุม งานวิจ ัยและพัฒ นา กองแผนงาน สถาบันบัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร
ไดทํา การสํารวจ ระดับความพึงพอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อผู สํา เร็จ การศึ กษาตามอัต ลั กษณ ของสถาบั น
โดยคณะบริหารธุรกิจ มีผลการวิเคราะหเฉลี่ย 4.36 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรที่ศึกษา การวิจัยเชิงสํารวจไดครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ประจําปการศึกษา 2554 ในระดับ ปริญญาโทภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับปริญญาเอก จํานวนทั้งหมด
787 คน
กลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดดําเนินการระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31
กรกฎาคม 2555 โดยสงจดหมายไปยังผูใชบัณฑิตจํานวน 787 คน ไดคืนกลับมาทั้งสิ้น 173 คน คิดเปนรอยละ
21.98
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะการจัดเก็บขอมูล
คือ
1) การสัมภาษณโดยตรง (Direct Interview) ไดติดตอผูใชบัณฑิต หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยสอบถามทางโทรศัพท ตามขอคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้งสัมภาษณ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจครอบครัวดวย
2) การสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไดสงแบบสอบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต หรือ
ผูบังคับบัญชาชั้นตน ตามรายชื่อทาง E-Mail address ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษา
3) การสอบถามทางไปรษณีย (Mailed Questionnaires) ไดสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต หรือ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตามรายชื่อ ที่อยู ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท ที่ไดจาก
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ
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ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ
ของสถาบัน จําแนกตามระดับปริญญา
ระดับปริญญาโท
จํานวนผูตอบ
เฉลี่ย
แบบสอบถาม
172
4.36

หนวยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูตอบ
เฉลี่ย
แบบสอบถาม
1
4.00

รวม
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
173

เฉลี่ย
4.36

รายละเอียดตามรายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(สมศ.16.2-1.1 รายงานการสํา รวจความพึง พอใจของผู ใ ชบั ณ ฑิ ตที่ มี ต อผู สํ า เร็ จ การศึก ษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัต ลักษณข องสถาบั น ประจํ าปก ารศึกษา
พ.ศ. 2554)
สําหรับปการศึกษา 2555 กองแผนงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาเฉลี่ย 3.51
คาเฉลี่ย 4.63
คาเฉลี่ย 4.63
4.63 คะแนน
4.63 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาเฉลี่ย 3.51
คาเฉลี่ย 4.36
คาเฉลี่ย 4.36
4.36 คะแนน
4.36 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.2-1.1

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554
โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกํา หนดกลยุทธการปฏิ บัติง านที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของบุค ลากรเกี่ยวกับ การดํ าเนิน การตามจุ ดเนน และจุด เดนหรือ
ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญของสถาบัน และเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
 ประเด็น 1 มี การกํ าหนดกลยุ ทธ การปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล องกับจุ ดเน น จุ ดเด น หรื อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
คณะบริหารธุรกิจใชจุดเนนจุดเดนเดียวกับสถาบันฯ
ปการศึกษา 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดจุดเนนจุดเดน คือ “ระบบ
และกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต ”
โดยพัฒนาเปนตัวบงชี้และกําหนดเกณฑการประเมินและผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 (พิเ ศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 (สมศ.17-1.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.4 เรื่อง
การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้ จุดเนน จุ ดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (อางอิง
หลักฐานระดับสถาบัน) ) โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนน
ดังกลาว สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556 ของสถาบัน และผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
แลว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัน ธ 2554 วาระที่ 5.3 (สมศ.17-1.2
รายงานการประชุ มสภาสถาบั น บั ณฑิ ต พัฒ นบริห ารศาสตร ครั้ง ที่ 2/2554 (พิเ ศษ) เมื่ อวัน ที่ 28
กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.3 เรื่อง รางแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) ) โดยมียุทธศาสตร/กลยุทธที่สอดคลองกับจุดเนนจุดเดนของ
สถาบัน ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารงานตางๆ ของสถาบันใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
กลยุ ทธที่ 3.2 พัฒนาสถาบัน ใหเปน องคการแห งความเป นเลิศดวยการพัฒนาระบบงานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
กลยุทธที่ 3.7 พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ
 ประเด็น 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุค ลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
2.1 คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดกิจกรรม/โครงการ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตรสถาบัน
ดังกลาว โดยการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูร ณ
และมี ผลการดําเนิน งานปรากฏในรายงานผลการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจํ าปง บประมาณ
พ.ศ. 2555 และ 2556 (สมศ.17-2.1 รายงานผลการดํา เนินงานตามตัวชี้ วัดในแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุ ลาคม 2554 - 30 กั นยายน 2555) รอบ 12 เดื อน / สมศ.17-2.2
รายงานผลการดํา เนิน งานตามตั วชี้ วัด ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม
2555 - 31 มีนาคม 2556) รอบ 6 เดือน)
ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร
สถาบันดังกลาว :
ยุทธศาสตร
3. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ตางๆ ของ
สถาบัน ใหเอื้อ
ตอการปฏิบัติ
ภารกิจไปสู
ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

กลยุทธ
โครงการ
กลยุทธที่ 3.2 - โครงการบริหาร
พัฒนาสถาบัน จัดการความรู
ใหเปนองคการ ภายในองคกร
แหงความเปน
เลิศดวยการ
พัฒนา
ระบบงานและ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตางๆ

เปาหมาย
- จํานวนโครงการ
บริหารจัดการ
ความรูภายใน
องคกร 3
โครงการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ
บริหารจัดการ
ความรูภายใน
องคกร

ผลการดําเนินงาน
โครงการบริหารจัดการความรู
จํานวน 3 โครงการ ไดแก
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อ "การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะบริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2555" 1 ก.ย.543
ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
2. โครงการฝกอบรมการใชระบบ
สารสนเทศภายในสถาบัน เรื่อง
"การใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซต
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(WWW.NIDABUSINESSSCHOOL.COM)"
1 มี.ค.55 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร อาคารสยามบรมราชกุมารี
สพบ.
3. โครงการฝกอบรม "การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอ
ประสานงาน" รุนที่ ระหวางเดือน
ต.ค.2554 - ก.ย.2555
ณ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8
อาคารบุญชนะ อัตถากร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
กลยุทธที่ 3.7
พัฒนาดาน
กายภาพ ของ
สถาบันให
ครอบคลุม
ประเด็นตางๆ

โครงการ
เปาหมาย
- โครงการสงเสริม - จํานวน
ใหสํานักงานมี 1 โครงการ
สภาพเหมาะสม
กับการทํางาน

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ
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ผลการดําเนินงาน
คณะฯ ไดทําการปรับแตงและรักษา
ภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยนําไมดอก ไมประดับ ภาพวาดตางๆ
มาจัดในบริเวณที่ทําการคณะ เพื่อ
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีการจัดวาง
เฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ โซฟา โตะ
ทํางาน แบงหองทํางานเปนสัดสวน
ไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม
สรางบรรยากาศบริเวณ ชั้น 9-10
เปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา
นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมี
ความสุข-The lively MBA &
The living Business School

 ประเด็น 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและ
จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ปการศึกษา 2555 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน
ตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน ประกอบดวย
1) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2) การปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
3) สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
4) จัดใหมีพื้นที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
5) บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ
6) บริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
7) บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ (บริการดานการศึกษา/บริการดานอาหาร/
บริการดานการพยาบาล/บริการดานสถานที่/อุปกรณในการออกกําลังกาย)
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน ตามจุดเนนและ
จุดเดนของสถาบัน ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 รายละเอียดตามเอกสารการสํารวจ
“ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2555 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน (ในภาพรวม)” (สมศ.17-3.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2555)
 ประเด็น 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญของสถาบัน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย หองเรียน หองสุขา
สําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และหองใชสอยตางๆ คณะฯ ไดทําการปรับแตงและ
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รักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนําไมดอก ไมประดับ
ภาพวาดตางๆ มาจัดในบริเวณที่ทําการคณะ เพื่อปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการจัดวางเฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ โซฟา โตะทํางาน แบงหองทํางานเปนสัดสวน
ไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม สรางบรรยากาศบริเวณ ชั้น 9-10 เปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา
นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข - The lively MBA & The living Business School ออกแบบ
ตราสัญญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL เพื่อความเปนสากล และทําการเผยแพรออกไปสู
สาธารณะในวงกวาง สิ่งเหลานี้ลวนเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากร
อีกทั้งยังเอื้อใหคณะฯ สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และความเชี่ยวชาญของคณะ
ในการผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติไ ปแลวเปนจํานวนมากกวา 6,000 คน
โดยบัณฑิ ตของคณะบริหารธุ รกิจ ไดมี สว นรว มรับ ผิด ชอบงานบริหารพัฒนาประเทศ ทํา คุณ ประโยชนแ ก
ประเทศชาติและสรางคุณคาตอสังคม ทําหนา ที่นักบริ หารระดั บสูงในหนวยงานตางๆ ทั้งองคกรภาครัฐและ
เอกชน (สมศ.17-4.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร)
 ประเด็น 5 ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
สถานศึกษา - คณะบริหารธุรกิจ จากผลการดําเนินงานในประเด็นที่ 4 ทําใหคณะบริหารธุรกิจ
มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน ในการเปน NIDA BUSINESS SCHOOL เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และ
สอดคลองกับการกําหนดจุดเนนจุดเดนของสถาบัน คือ “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต”
นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะบริห ารธุ รกิจไดปฏิบัติภารกิจดานการผลิตบัณฑิต
เพื่อใหนักศึกษาของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาบริหารธุรกิจ มีศักยภาพ ความรู ความสามารถ
มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด ในการเปน NIDA BUSINESS SCHOOL
และสอดคลองกับการกําหนดจุดเนนจุดเดนของสถาบัน คือ “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต” ดังจะเห็นไดวา อาจารย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ทั้ง นัก ศึกษาปจ จุบัน และศิ ษย เกาที่สํา เร็จการศึกษาในรอบปที่ ผา นมาไดรั บการยอมรับ โดยการได รับ รางวั ล
ทั้ง ระดับ ชาติ/ นานาชาติ (สมศ.17-5.1 ตารางขอ มูล รายชื่ อ อาจารย นัก ศึก ษา ศิ ษยเ กา บุ คลากรสาย
สนับสนุน ที่ไดรับ รางวัล ปการศึกษา 2555 / สมศ.17-5.2 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ เชน ใบประกาศ
เกียรติคุณ ภาพถาย ฯลฯ) ดังนี้
ที่ คณะ

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล

1 บธ. 23 มี.ค.55 รางวัลดีเยี่ยม
การประกวดบทความ
วิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร
ประจําป 2555

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงาน
ที่มอบ

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

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.กนกพร
นาคทับที
รวมกับ ดร.สุนทรี
ปฐพาณิชยโชติ

ประเภท
บุคลากร
(อาจารย/
นักศึกษา/
ศิษยเกา/
บุคลากร
สาย
สนับสนุน)
อาจารย

ประเภท ระดับ หมายเหตุ
รางวัล รางวัล
(วิชาการ/ (ชาติ/
วิชาชีพ/ นานาชาติ)
คุณธรรม
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)
วิชาการ

ชาติ
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ที่ คณะ

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล

ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/
วิทยานิพนธ)

หนวยงาน
ที่มอบ

ชื่อ-สกุล

ประเภท
บุคลากร
(อาจารย/
นักศึกษา/
ศิษยเกา/
บุคลากร
สาย
สนับสนุน)
อาจารย
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ประเภท ระดับ หมายเหตุ
รางวัล รางวัล
(วิชาการ/ (ชาติ/
วิชาชีพ/ นานาชาติ)
คุณธรรม
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)

2 บธ. 1-5 ส.ค.55 รางวัล Paper
ยอดเยี่ยม

The Short-Run and
Long-Run
Performance of Real
Estate Securities’
IPOs: The Case of
Property Funds in
Thailand”

3 บธ.

ก.ย.55 อันดับที่ 1 World
Best-Strategy
Invitational

Team 1 - J AVENGERS Business
(แขงใน Industry 2)
Strategy
Game

นักศึกษา
1) นายวชิร
ปราโมทยพันธุ
53202240822
นายธีรพงศเจน
เจริญวงศ
5320224088
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
ผศ.ดร.อนุกัลยณ
จีระลักษณกุล

วิชาชีพ นานาชาติ

4 บธ.

ก.ย.55 อันดับที่ 2 World
Best-Strategy
Invitational

Team 1 - HDr
Business
Travis(แขงใน Industry Strategy
5)
Game

1) นายสิทธิชัย นักศึกษา
แกวสองศรี
53202240832
นายตุลาเล็ก
บุญญาสิน
53202240853
นายพูลทรัพย
ปลื้มใจ
53202240914
นายพีระพงศบัว
ประเสริฐ
5320224094
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
ผศ.ดร.อนุกัลยณ
จีระลักษณกุล

วิชาชีพ นานาชาติ

5 บธ.

ม.ค.56 รางวัลงานวิจัยระดับ
ดีเดนดานตลาดทุน
โครงการสนับสนุนทุน
วิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
ประจําป 2555

Corporate
ตลาด
Governance and
หลักทรัพยแหง
Equity Returns:
ประเทศไทย
Evidence from
Corporate Governance
Reports of Thai Listed
Companies

นายจิติพล
นักศึกษา
พฤกษาเมธานันท
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน

วิชาการ

International รศ.ดร.เอกชัย
Academy of นิตยาเกษตรวัฒน
Business and
Public
Administration
Disciplines
(www.iabpa
d.com) /
สหรัฐอเมริกา

วิชาการ นานาชาติ

ชาติ
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.17-1.1

รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.4 เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ และ
ตัวบงชี้ จุดเนน จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
สมศ.17-1.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 วาระที่ 5.3 เรื่อง รางแผนกลยุทธ 4 ป
พ.ศ. 2553-2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)
สมศ.17-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน
สมศ.17-2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) รอบ 6 เดือน
สมศ.17-3.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2555
สมศ.17-4.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
สมศ.17-5.1 ตารางขอมูลรายชื่อ อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไดรับรางวัล ปการศึกษา 2555
สมศ.17-5.2 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ เชน ใบประกาศเกียรติคุณ ภาพถาย ฯลฯ
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ตัวบงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํ า ปองกัน หรือแกปญหาของสัง คมในประเด็น ที่ 1 ภายในสถาบัน
ประเด็น “การสงเสริมบุคลากรภายในสถาบันในการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงาน โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ”
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
-

คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบัน คือ ประเด็น “การสงเสริมบุคลากร
ภายในสถาบันในการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติ งาน โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกร” และมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการดังกลาว โดยมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็น
การพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
 ประเด็น 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ในการสนับ สนุน /สง เสริม บุค ลากรสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตรใหมีความคิด สร างสรรค
ในการยกระดับการปฏิบัติงานของสถาบัน ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการ รวมถึงเปนการสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน
และระหวางหนวยงาน โดยสถาบันไดดําเนินการผานโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อ
เปนการปรับปรุง ยกระดับการปฏิบัติงาน เสริมสรางศักยภาพที่ไดจากความรู รวมถึงปองกัน ขอผิดพลาด
ตางๆ ที่อาจทําใหการสงมอบบริการทางการศึกษา และการบริการตางๆ ของทางสถาบันติดขัด
สถาบันไดมีการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปตามวงจรคุณภาพ ดังนี้
1) Plan ระดับสถาบัน สถาบันมีแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ระดับสถาบัน
ซึ่งมุงเนนยุทธศาสตรของสถาบัน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการบริการดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการระบบงานตางๆ ของสถาบัน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหาร/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบันใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
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ยุทธศาสตร 6 การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
ซึ่งจากแผนระดับสถาบันดังกลาว ไดถายทอดสูแผนการจัดการความรูระดับหนวยงานของ
สถาบัน จํานวน 18 หนวยงาน ซึ่งในแผนนั้นไดระบุอยางชัดเจนในยุทธศาสตรที่มุงเนน ประเด็นความรูที่จัดการ
ความรู เปาหมายของประเด็นความรู ผูรู หรือผูมีประสบการณ กลุมเปาหมาย กิจกรรม ผลผลิตที่ได และการ
ประเมินผลจากโครงการ (สมศ.18.1-1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ระดับสถาบัน (หลักฐาน
ระดับสถาบัน) )
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
และ พ.ศ. 2556 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรดัง กลาว มีการระบุอยางชัดเจนในยุทธศาสตรที่มุงเนนประเด็น
ความรูที่จัด การความรู เปาหมายของประเด็นความรู ผูรู หรื อผูมีประสบการณ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
ผลผลิตที่ได และการประเมินผลจากโครงการ (สมศ.18.1-1.2 แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ
ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 / สมศ.18.1-1.3 แผนการจัด การความรู คณะบริ หารธุ รกิ จ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556)

2) Do ระดับสถาบันและระดับคณะ จากแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคการ ระดับสถาบัน และแผนการจัดการความรู ระดับหนวยงาน ไดมีการดํา เนิน การอยา งตอเนื่อง
โดยคณะทํางานระดับสถาบัน และคณะทํางานระดับหนวยงาน ซึ่งคณะทํางานดังกลาวลวนเปนตัวแทนบุคลากร
จากหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจากทางสถาบัน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงานตามแผนหลักการจัดการ
ความรู โดยกําหนดกิจกรรม / โครงการที่ส อดคลองกับ แผนงาน และมีการดําเนินนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ตามที่กําหนดในแผน (สมศ.18.1-1.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ
ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือ น / สมศ.18.1-1.5 รายงานผลการดํา เนิ นงานตามแผน
การจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน)
3) Check ระดั บ สถาบั น และระดั บ คณะ สถาบั น ได มี ก ารกํ า กั บ /ติ ด ตาม/รายงาน
ความกา วหน า ในการดํ า เนิน งานตามแผนดัง กลา ว ทั้ ง ระดั บ สถาบั น และระดั บ หนว ยงาน ในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการจากหนวยงานตางๆ
ของสถาบัน 18 หนวยงาน นอกจากนั้นสถาบันไดมีการศึกษาสํารวจระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถาบันอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงในการดําเนินการการจัดการความรูระดับสถาบัน โดยในระดับคณะ
คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจํา ปงบประมาณ รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอที่ประชุมคณะ และเสนอตอสถาบันตามลําดับ
4) Act ระดับสถาบันและระดับคณะ สถาบันมีการสรุปผลการดําเนินงานประจําป จากทุก
หนวยงาน เพื่อรับทราบถึงความสําเร็จตามแผน ความรูที่ไดจากระดับหนวยงานและระดับสถาบัน จากนั้น
สถาบันไดดําเนินการสัมมนาการจัดการความรูประจําป เพื่อสรุปภาพรวมแกบุ คลากรที่รวมงาน รวมถึงการรวม
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงในการดําเนิน กิจกรรมใหแกสถาบัน ซึ่งขอมู ลที่ไดจะนํา ไปประยุกตในการ
ดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณตอไป โดยในระดับ คณะ คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจาก
การสัมมนาดังกลาว และจากที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารความรูมาบรรจุในแผนการจัดการ
ความรู ในปงบประมาณถัดไป
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 ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
ระดับสถาบั น สถาบั นได มีการดําเนิ นการตามแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีความสําเร็จรอยละ 96.15
ระดับคณะ คณะบริหารุรกิจมีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
และบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 83.33 (สมศ.18.2-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน) และปงบประมาณ พ.ศ. 2556
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100 (สมศ.18.2-2.2 รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิ จ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 6 เดือน) ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายการ
จํานวนกิจกรรม / โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการตามแผน
คิดเปนรอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
6
4
5
4
83.33
100.00

 ประเด็น 3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
ระดับสถาบัน ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ ระดับสถาบัน มีกิจกรรม
การประกวดแนวปฏิ บัติที่ ดี เปนกิจกรรมที่สนั บสนุนใหบุ คลากรหนวยงานตางๆ ไดมีการปรับปรุง พัฒนางาน
ยกระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันไดเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแต
ปงบประมาณ 2551 ถึงปจจุบัน ซึ่งเกณฑการพิจารณาคะแนนรอบแรกมี ดังนี้
- ดานนวัตกรรม
- ดานการยกระดับผลการปฏิบัติงาน
- ดานการยกระดับของความเปนองคการแหงการเรียนรู
- ดานระดับการมีสวนรวมของบุคลากร
- ดานคุณคา และระดับการมีผลกระทบของโครงการ
โดยจะเห็นไดวาสถาบันใหความสําคัญดานความคิดสรางสรรค ซึ่งระบุเปนเกณฑดานนวัตกรรม
จากกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีทําใหบุคลากรในสถาบันมีการตื่นตัวในการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติง านใหมอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน โครงการ Student’s Journey The way to success,
โครงการ HROD Academy Camp ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย, โครงการประเมินผลการเรียนออนไลน
ของกองแผนงาน, โครงการ Book Delivery – Return Service สํานักบรรณสารการพัฒนา, โครงการ
NIDA HR Clinic กองบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน (สมศ.18.1-3.1 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
(อางอิงหลักฐานจากสถาบัน) ) นอกจากนั้น สถาบันสนับสนุนใหบุคลากร หนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในงานมหกรรม Knowledge Forum ซึ่งหนวยงานตางๆ
จะนําเสนอผลงาน และความรูที่ได ในการดํ าเนิ นกิ จกรรมการจั ดการความรูของตน ผ านทางซุ มนิ ทรรศการ
กิจกรรมดังกลา ว ซึ่ งไดรั บความสนใจจากบุ คคลภายนอกทั้ งภาครัฐ และเอกชน มารว มศึกษาแลกเปลี่ย น
ความรูซึ่งถือเปนการประชาสัมพันธ และเปนการสรางเครือขายใหแกสถาบัน
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ระดับ คณะ คณะบริหารธุร กิจ ในปง บประมาณ พ.ศ. 2553 ไดนํา เสนอโครงการ “การ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ” ปง บประมาณ พ.ศ. 2554 นําเสนอโครงการ “การ
ดํา เนินการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน คณะบริหารธุ รกิจ” โดยทั้ง 2 โครงการดั งกลาว เกิ ดขึ้นจาก
คณะบริหารธุรกิจมีความตระหนัก ถึงความสํ าคัญ ของการประกันคุณภาพการศึก ษา และมุ งที่จะพั ฒนางาน
กระบวนการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ในระยะแรกของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ความเขา ใจในตัวชี้วัดของบุคลากรยั งไมชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
การมีสวนรวมของบุคลากรคอนขางนอย รวมทั้งขาดการสรางความรูในงานประกันคุณภาพการศึกษาลงสูผูมี
สวนเกี่ยวของ และขาดการสรางเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานอื่น ซึ่งภายหลังจากการ
ดําเนินโครงการพัฒนาบริหารความรูภายในองคกร คณะบริหารธุรกิจไดมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ขึ้น
ในปการศึกษา 2553 และดํา เนินการมาจนถึงปจจุบัน ทํา ใหคณะบริหารธุรกิจมีกระบวนการดํา เนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบมากขึ้น และเปน สวนหนึ่ง ของกระบวนการบริ หารจัดการ
และการดําเนินงานเปนประจํา โดยผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษามากขึ้น และมีการพัฒนาผลการดําเนิ นการอยางตอเนื่อง มีการวางแผนการดําเนินงาน
การตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงใหบรรลุเปาประสงค ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการ PDCA (Plan – Do
– Check – Act)
คณะบริห ารธุร กิจ ไดม ีก ารพัฒ นางานดา นการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาอยา งตอ เนื ่อ ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจั ดทําโครงการ “การประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555” โดยจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพรในเว็บไซด www.nidabusinessschool.com
(สมศ.18.1-3.2 www.nidabusinessschool.com)
 ประเด็น 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
ระดับสถาบันและระดั บคณะ จากกิจ กรรมการนําเสนอแนวปฏิบั ติที่ดีทํ าใหสถาบันมี งาน/
กิจ กรรมที่ ไดรั บการพัฒ นา และยกระดั บการดํา เนิน งานที่ส ามารถใชเป นตัว แบบแกห นวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก ซึ่งสถาบันไดรับเชิญใหนําเสนอตัวอยางโครงการ Helpdesk Service System สํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนโครงการจากกิจกรรมนําเสนอแนวปฏิบัติที่ของสถาบัน ณ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 และนําเสนอโครงการ Book Delivery – Return Service
สํานักบรรณสารการพัฒนาในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ระดับสถาบัน จากกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ Student’s Journey The
way to success ไดรับรางวัลชมเชยดานนวัตกรรมการใหบริการ จากสํานักงาน ก.พ.ร. ในป 2553
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ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4-5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4-5 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.18.1-1.1
สมศ.18.1-1.2
สมศ.18.1-1.3
สมศ.18.1-1.4
สมศ.18.1-1.5
สมศ.18.2-2.1
สมศ.18.2-2.2
สมศ.18.1-3.1
หมายเหตุ

โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ระดับสถาบัน (หลักฐานระดับสถาบัน)
แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (อางอิงหลักฐานจากสถาบัน)
กรณี ค ณะมี ก ารดํ า เนิ น งานในประเด็ น เดี ย วกั บ สถาบั น และมี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินการผลการประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวม
ใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
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ตัวบงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme:
MDICP)”

ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

-

ปฏิบัติได 1 ขอ

ปฏิบัติได 2 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่ตางจากสถาบัน ซึ่งเปนผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา
ของสั งคม ในประเด็น ที่ 2 ภายนอกสถาบั น คือ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขง ขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ซึ่งศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เป นผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
“โครงการพั ฒ นาอุต สาหกรรมการผลิ ต เพื่อยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ในสวนของการจัดการเชิงกลยุทธ
และการตลาด และการบริหารทุนบุค ลากร ซึ่ง เปนโครงการความรวมมื อระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ตสาหกรรม กับ ศูน ยน วัต กรรมทางธุ รกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริหารศาสตร
มีเปาหมายหลักคือ การพัฒนา SMEs ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล
และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยยกระดับตั้งแต
ระบบการผลิต ระบบมาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ การบริหารการเงิน การตลาด
และการพัฒนาบุ คลากร เพื่อใหวิสาหกิจที่เขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหพรอมรับการแขงขันทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ
“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ
ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
 ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
1.1 การดําเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
มีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ไดแก
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- การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
- มีการเสนอแผนงาน หลั งจากจบโครงการ/กิ จกรรมแล ว เช น ในรู ปของแผนธุ รกิ จ
รายบุคคล
- มี การประเมิ น ผลตามแผน และความพึ ง พอใจของผู เ ขา รว มโครงการ/กิจ กรรม
ไมต่ํากวารอยละ 80
- นํา ผลการประเมินที่ไดมาปรับ ปรุงโครงการ/กิจกรรมในดานตา งๆ ใหดี ขึ้นอยูเสมอ
ตามวงจร PDCA
(สมศ.18.2-1.1 ขอเสนอ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555 /
สมศ.18.2-1.2 แผนปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555 /
สมศ.18.2-1.3 แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555)
1.2 การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการวาง
ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบ ดังนี้
Plan ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดจัดทําขอเสนอโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต เพื่อยกระดับ ความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve
Competitiveness Programme: MDICP)” เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยในโครงการจะมี
รายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน
ผูเ ขา รว มโครงการ กิจ กรรมในโครงการ ระยะเวลาการดํ าเนิน งาน ประมาณการค าใชจ ายและแหล งเงิน
ผูรับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ และการประเมินผลโครงการ
Do มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่ระบุไวในรายละเอียดแผนการดําเนินงาน
โครงการ
Check มีการประเมินผลโครงการ โดยมีการประเมิน 3 ประเด็นหลัก ไดแก
- ความรูที่ไดรับหลังการเขารวมโครงการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารวมโครงการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
(สมศ.18.2-1.4 แบบประเมิ นผล “โครงการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมการผลิตเพื่ อยกระดั บความสามารถในการ
แข ง ขั น (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป
2555 / สมศ.18.2-1.5 ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข ง ขั น (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป
2555)
Act นํา ผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ มาปรับปรุงการใหบริการ
และปรับปรุงโครงการใหดีขึ้นอยูเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง เชน ปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตร เปลี่ยนวิทยากร การปรับเอกสารประกอบการอบรม จัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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(สมศ.18.2-1.6 http://mba.nida.ac.th/cbi/index.php/th/) นอกจากนี้ ยังมีการยื่นชื่อผูที่ผานโครงการ/
กิจกรรมแลวเสนอไปยังหนวยงานวาจาง เพื่อเขาสูกระบวนการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับวุฒิบัตร หรือ
โลรางวัล พรอมจัดงานมอบรางวัลดังกลาว และเผยแพรสูสาธารณชนตอไป
 ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
การดําเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข งขั น (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
มีการกํา หนดเปา หมาย ตัว ชี้วัด ในแผนงานและกิ จกรรม/โครงการ และมี การดํ าเนิน งานโครงการที่บ รรลุ
เปาหมาย ดังนี้
ป 2555 มีจํานวนตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย 29 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 90.00

ขอมูลประกอบการพิจารณา
รายละเอียด
จํานวนตัวชี้วัด
บรรลุเปาหมาย
คิดเปนรอยละ

การดําเนินงานโครงการ MDICP
ป 2555
30
27
90.00

(สมศ.18.2-2.1 ผลการปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขั น (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
ป 2555)
 ประเด็น 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” จั ด ขึ้ น เพื่ อ การพั ฒ นา SMEs
ภาคการผลิต และภาคบริการ ของประเทศไทยใหเขา สูร ะบบการคา สากล และสามารถสรางสมรรถนะใน
การแขง ขัน ไดอยางยั่ง ยืน ครอบคลุม ทุก สาขาอุ ตสาหกรรม โดยยกระดับ ตั้ง แต ระบบการผลิต ระบบ
มาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ การบริหารการเงิน การตลาด และการพัฒนาบุคลากร
ทําใหผูบริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานไดรับการฝกอบรม เพิ่มความรูความสามารถในการจัดการและ
การวางแผนธุรกิจ การบริหารคน และแผนการตลาด แผนการตลาดสงออก สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจ
ทั้งภายในและระหวางประเทศของกิจการได โครงการดั งกลา วเปน โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับคณะบริหารธุรกิจ เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 ดํา เนิน
กิจ กรรมอยางตอเนื่ องมาตลอดจนถึง ปจ จุบั น พ.ศ. 2556
สืบเนื่องจากการที่ภาครั ฐมีน โยบายในการสงเสริมและพัฒนาศัก ยภาพของ SMEs โดยถือเปน
กลยุทธสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวดวยการพัฒนา SMEs ภาคการผลิต และภาค
บริการ ของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่ง ยืน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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เปนการใหความชวยเหลือผูบริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานอย า งต อเนื่ องเพื่ อใหบ รรลุ เป า หมาย
ที่กําหนด อันกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหแกผูเขา รวมโครงการเปนอยางยิ่ง (สมศ.18.2-3.1 แฟม
ดํ า เนิ น งาน “โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”)

 ประเด็น 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
“โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” มีผ ลการ
ดําเนินงานโครงการกอใหเกิดผลกระทบทีเปนประโยชน สรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรใหมีความ
เขมแข็ง โดยชวยทําใหกิจการ ชุมชน/สังคม เกิดผลดังนี้
4.1 สามารถพัฒ นาสถานประกอบการทั่ วประเทศภายใตโครงการดังกลาว ซึ่งมีผลสํา เร็จ
ทั้งในดานการเพิ่มยอดขาย มีการขยายการลงทุนใหม ลดตนทุนการผลิต และลดของเสีย รวมทั้งยังไดมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม คิดเปนมูลคารวมประมาณ 4,173.97 ลานบาท จาก SMEs ที่เขารวมโครงการจํานวน
110 ราย
4.2 ทําใหผูบริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานไดรับการฝกอบรม เพิ่มความรูความสามารถ
ในการจั ดการและการวางแผนธุร กิจ การบริหารคน และแผนการตลาด แผนการตลาดสงออก สามารถ
รองรับการดํา เนิน ธุรกิจทั้ง ภายในและระหวา งประเทศของกิจ การได สงผลให กิจการ/โรงงานที่เข ารวม
โครงการฯ มี
- แผนยุทธศาสตรและกลยุทธธุรกิจ โดยมีการปฏิบัติการดานตางๆ อยางชัดเจน
- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยมีตนทุนพนักงานที่ลดลง
แตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- แผนการตลาดและหรือแผนการตลาดสงออกที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได
โดยมีชองทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- สามารถวิเคราะห ประเมินผล การปฏิบัติงานดวยเครื่องมือ Key Performance
Indicators
(สมศ.18.2-4.1 แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”
ป 2555)

 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ
ในป 2555 มีผูเขารวม “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข ง ขั น ( Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme:
MDICP)” ภายใตการบริ หารงานของศู นยน วัต กรรมทางธุ รกิจ คณะบริ หารธุร กิจ สถาบัน บัณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร คือ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการผูจัดการ Kumwell ไดรับเกียรติบัตร MDICP
โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิ ธีมอบเกียรติ บัตรและเผยแพรผลงาน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (Manufacturing Development
to Improve Competitiveness Programme: MDICP) ป 2554 โดย ม.ร.ว.พงษส วัส ดิ์ สวั สดิ วัต น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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โดยมี คุณฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการบริษัท และคุณเจฎ อุดมบัวสุวรรณ ผูอํานวยการฝายการตลาด
ไดใหเกียรติเขารวมแสดงความยินดีในงานดังกลาวดวย

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ปการศึกษา 2554
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4-5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

ปการศึกษา 2555
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
4-5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555
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รายการหลักฐาน
อางอิงขอมูลที่ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สมศ.18.2-1.1
สมศ.18.2-1.2
สมศ.18.2-1.3
สมศ.18.2-1.4
สมศ.18.2-1.5
สมศ.18.2-1.6
สมศ.18.2-2.1
สมศ.18.2-3.1
สมศ.18.2-4.1

หมายเหตุ

ขอเสนอ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
แผนปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
แบบประเมินผล “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
http://mba.nida.ac.th/cbi/index.php/th/
ผลการปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555
แฟมดําเนินงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)”
แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555

กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

หนา 236
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3.1 ตารางที่ ส1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%
หรื
อสัดสวน)
ตัวหาร

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
มีการดําเนินการ 8 ขอ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
ตัวบงชี้ สกอ.2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

มีการดําเนินการ 5 ขอ
รอยละอาจารยคุณวุฒิ
ป.เอก ≥ 80

20.50
22.50

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ,
X ไมบรรลุ)

8 ขอ

5

คะแนน

/

5 ขอ

4

คะแนน

/

5.00 คะแนน

/

คะแนน

/

รอยละ 91.11

รอยละ

หมายเหตุ

สําหรับ สถาบันกลุม ง
และ การเลือกคํานวณ
แบบคารอยละของ
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
สําหรับ สถาบันกลุม ง
และ การเลือกคํานวณ
แบบคาการเพิ่มขึ้นของ
รอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับวิธีที่
ผานมา
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ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ สกอ.2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปาหมาย

รอยละอาจารยที่ดํารง
ตําแหนง รศ. และ ศ.
≥ 50

หนา 238
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
14.00
22.50

รอยละ 62.22

รอยละ

ตัวบงชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตัวบงชี้ สกอ.2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

การบรรลุ
คะแนนการ
หมายเหตุ
เปาหมาย
ประเมิน
(ตามเกณฑ
(/ บรรลุ,
สกอ.)
X ไมบรรลุ)
5.00 คะแนน
/
สําหรับ สถาบันกลุม ง
และ การเลือกคํานวณ
แบบคารอยละของ
อาจารยประจําที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
(รศ. และ ศ. )
คะแนน
/
สําหรับ สถาบันกลุม ง
และ การเลือกคํานวณ
แบบคาการเพิ่มขึ้นของ
รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีตําแหนงทางวิชาการ
(รศ. และ ศ.) เปรียบเทียบ
กับวิธีที่ผานมา
5 คะแนน
/

มีการดําเนินการ 7 ขอ

7 ขอ

มีการดําเนินการ.....ขอ

- ขอ

-

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

มีการดําเนินการ 7 ขอ

6 ขอ

4

คะแนน

X

ตัวบงชี้ สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

มีการดําเนินการ 5 ขอ

6 ขอ

5

คะแนน

/

มีการดําเนินการ 4 ขอ

4 ขอ

4

คะแนน

/

ตัวบงชี้ระดับสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก
ไมตองประเมิน
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ สมศ.1 บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 80

ตัวบงชี้ สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

3.51 คะแนน

ตัวบงชี้ สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 25

ตัวบงชี้ สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 50

ตัวบงชี้ สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย

คาดัชนีเปน 6.00

หนา 239
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

516.00
565.00
754.28
173.00
145.75
583.00
3.75
5.00
153.50
22.50

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ,
X ไมบรรลุ)

รอยละ 91.33

5.00 คะแนน

/

รอยละ 4.36

4.36 คะแนน

/

รอยละ 25.00

5.00 คะแนน

/

รอยละ 75.00

5.00 คะแนน

/

รอยละ 6.82

5.00 คะแนน

/

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร

มีการดําเนินการ 7 ขอ

7 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

มีการดําเนินการ 6 ขอ

6 ขอ

5

คะแนน

/

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

มีการดําเนินการ 7 ขอ

7 ขอ

5

คะแนน

/

มีการดําเนินการ 4 ขอ

5 ขอ

4

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หมายเหตุ
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หนา 240
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

≥75,000 บาท/คน

ตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 10

12.50
22.50

ตัวบงชี้ สมศ.6 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

รอยละ 20

ตัวบงชี้ สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม

รอยละ 10

5.00
22.50
6.75
22.50

ตัวบงชี้ สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ,
X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ

5.00 คะแนน

/

รอยละ 55.56

5.00 คะแนน

/

รอยละ 22.22

5.00 คะแนน

/

สําหรับ สถาบันกลุม ง
และกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
สําหรับกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
สําหรับทุกกลุมสาขาวิชา

รอยละ 30.00

5.00 คะแนน

/

สําหรับทุกกลุมสาขาวิชา

17,455,000.00 775,777.78 บาท/คน
22.50

มีการดําเนินการ 5 ขอ

5 ขอ

5

คะแนน

/

มีการดําเนินการ 5 ขอ

5 ขอ

5

คะแนน

/

5.00 คะแนน

/

รอยละ 30

ปฏิบัติได 5 ขอ

3.00
3.00

รอยละ 100.00

5 ขอ

5

คะแนน

สําหรับทุกกลุมสาขาวิชา

/
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ตัวบงชี้คุณภาพ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

เปาหมาย

หนา 241
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ,
X ไมบรรลุ)

มีการดําเนินการ 5 ขอ

5 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

ปฏิบัติได 4 ขอ

4 ขอ

4

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิบัติได 5 ขอ

5 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน

มีการดําเนินการ 7 ขอ

7 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

มีการดําเนินการ 5 ขอ

5 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ

มีการดําเนินการ.....ขอ

- ขอ

-

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
สถาบัน

มีการดําเนินการ 6 ขอ
.....คะแนน

6 ขอ
- คะแนน

5
-

คะแนน
คะแนน

/
/

4.83 คะแนน

/

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน

4 คะแนน

4.83 คะแนน

ตัวบงชี้ระดับสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก
ไมตองประเมิน
ตัวบงชี้ระดับสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ไม
ตองประเมิน
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

หนา 242
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ,
X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

มีการดําเนินการ 7 ขอ

7 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

มีการดําเนินการ 9 ขอ

9 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สมศ.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด

4.81 คะแนน

4.86 คะแนน

/

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

102.05
21.00

4.86 คะแนน

ไมรวม สกอ.2.5 และ
สกอ.7.3 ระดับสถาบัน

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ (อัตลักษณ) 97.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม

มีการดําเนินการ 5 ขอ

5 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันให

ปฏิบัติได 5 ขอ

5 ขอ

5

คะแนน

/

ตัวบงชี้ สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต

3.51 คะแนน

4.36 คะแนน

/

ตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของ
สถาบัน
เกิดอัตลักษณ
ตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบัน

ปฏิบัติได 4 ขอ

754.28
173.00

รอยละ 4.36
5 ขอ

5

คะแนน

/
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ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ,
X ไมบรรลุ)

/
/

หมายเหตุ

ตัวบงชี้ สมศ.18 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ ของสถาบัน
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

ปฏิบัติได 5 ขอ
ปฏิบัติได 5 ขอ

5 ขอ
5 ขอ
101.00

21

5 คะแนน
5 คะแนน
4.81 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ สมศ.)

63.19

13

4.86 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (รวมตัวบงชี้ สกอ.และ สมศ.)

164.19

34

4.83 คะแนน

ไมนําตัวบงชี้ สกอ.2.5 และ
7.3 มาคํานวณ
ไมนําตัวบงชี้ สมศ.12, 15,
16.1, 16.2, 17, 18.1 และ
สมศ.18.2 มาคํานวณ
ไมนําตัวบงชี้ 2.5, 7.3, ตัว
บงชี้ สมศ.12, 15, 16.1,
16.2, 17, 18.1, 18.2 ตัว
บงชี้อัตลักษณและจุดเนน
จุดเดน มาคํานวณ
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3.2 ตาราง ส2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 34 ตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2555
(ไมนําตัวบงชี้ สกอ.2.5 , 7.3 และ สมศ.12 , 15 , 16.1 , 16.2 , 17 , 18.1 และ 18.2 มาคํานวณ)
3.2.1 ตาราง ส2 ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ.
โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลลัพธ
5.00
-

องคประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผน
2 การผลิตบัณฑิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

4.66

4.66

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

5.00

4.83

ดีมาก

5 การบริการวิชาการแกสังคม

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

4.50

4.67

ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ

-

5.00

4.83

4.96

ดีมาก

8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.82

4.77

4.82

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจัย

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3 และ
สมศ.12
มาคํานวณ
ไมนําตัวบงชี้
สมศ.15
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.2.2 ตาราง ส2* ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
องคประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
2 การผลิตบัณฑิต

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลลัพธ
5.00
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

4.00

4.57

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

-

4.67

ดีมาก

5 การบริการวิชาการแกสังคม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

5.00

4.82

4.00

4.81

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดี

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจัย

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.3 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
3.3.1 ตาราง ส3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้
สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลลัพธ
4.59

มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิ
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.59

ดีมาก

-

5.00

4.83

4.98

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

5.00

4.78

4.80

4.82

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

-

4.50

5.00

4.80

ดีมาก

5.00

4.82

4.77

4.82

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3 และ
สมศ.12
มาคํานวณ
ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.3.2 ตาราง ส3* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานการอุดมศึกษา

ผลผลิตหรือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลลัพธ

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

4.00

4.00

ดี

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.78

-

4.83

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

-

4.50

-

4.50

ดีมาก

5.00

4.82

4.00

4.81

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดี

หมายเหตุ

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3
มาคํานวณ
ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.4 ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหาร ประจําปการศึกษา 2555
3.4.1 ตาราง ส4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ตัวบงชี้ สกอ. และ
ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลลัพธ
4.83
4.70

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.76

ดีมาก

-

4.88

4.61

4.80

ดีมาก

3. ดานการเงิน

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

5.00

4.50

5.00

4.88

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

5.00

4.82

4.77

4.82

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ
ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3
มาคํานวณ
ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5 และ
สมศ.12
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.4.2 ตาราง ส4* ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลลัพธ
4.83
4.00

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.71

ดีมาก

-

4.88

-

4.88

ดีมาก

3. ดานการเงิน

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

5.00

4.50

-

4.75

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

5.00

4.82

4.00

4.81

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดี

หมายเหตุ
ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3
มาคํานวณ
ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.5 ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
3.5.1 ตาราง ส5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ สกอ. และ
ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
1) ดานกายภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลลัพธ

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

-

-

-

2) ดานวิชาการ

5.00

4.33

5.00

4.67

ดีมาก

3) ดานการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ

-

5.00

4.83

4.97

ดีมาก

4.83

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ดานการผลิตบัณฑิต
2) ดานการวิจัย
3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

-

5.00

4.59

4.74

ดีมาก

5.00

4.50

5.00

4.83

ดีมาก

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

-

5.00

4.50

4.67

ดีมาก

4.81

ดีมาก

4.82

ดีมาก

5.00

4.82

4.77

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3 และ
สมศ.12
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.5.2 ตาราง ส5* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิต
ศึกษาโดยเฉพาะ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา
1) ดานกายภาพ

ปจจัย
นําเขา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิต
กระบวนกา
หรือ
ร
ผลลัพธ

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

-

-

-

2) ดานวิชาการ

5.00

4.33

-

4.60

ดีมาก

3) ดานการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.82

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ดานการผลิตบัณฑิต
2) ดานการวิจัย
3) ดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2

-

5.00

4.00

4.75

ดีมาก

5.00

4.50

-

4.67

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.80

ดีมาก

4.81

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

5.00

4.82

4.00

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดี

หมายเหตุ

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.6 การวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ และแนวปฏิบัติที่ดี

รายองคประกอบ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. ทุกหลักสูตร / โครงการที่เปดสอนมีการกําหนดปรัชญา
วัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะฯ และสถาบันฯ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน /
สังคมธุรกิจ และมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต
ทุกหลักสูตร / โครงการไวในแผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ
2. คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการดําเนินหลักสูตรที่ชัดเจน
และเปนระบบ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐาน
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ สกอ. กําหนดทุกประการ
โดยหลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3. คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง
มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่ สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.
4. คณะบริหารธุรกิจ จัดใหมีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ เอกสาร/
หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ เครื่องคอมพิวเตอร
หองเรียนพรอมอุปกรณการสอนที่ทันสมัย สรางและพัฒนา
หองเรียน ใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา ใหผูเรียนไดเรียน
อยางมีความสุข - The lively MBA & The living Business
School - มีหอง Lobby Lounge, หอง Internet ฯลฯ
5. หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒนาผูบริหารระดับสูง
ระดับกลาง และผูสําเร็จระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร/โครงการ
มีความโดดเดน และมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน
สามารถสนองตอบตอความตองการของผูเรียนได ทําใหหลักสูตร/
โครงการไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป โดยเห็นไดจากการ
ที่มีผูสมัครเขาเรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก ทําใหคณะฯ
มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมา
เรียนได
6. การไดรับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทําใหสังคมและผูเรียน
มีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
7. มีวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมา
ใหมากที่สุด โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการ
กับองคกรภายนอก เชน การสรางธุรกิจผาน eBay
8. มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและ
ตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
สงเสริม/สรางสรรค/พัฒนาองคความรูทางบริหารธุรกิจ เชน
Harvard Business School, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศของนักศึกษาโครงการ Eng-MBA
9. คณะฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการบริหารหลักสูตรที่เปน
ระบบ กลาวคือ ทุกหลักสูตร/โครงการ จะมีผูอํานวยการ
หลักสูตรและเจาหนาที่ประจําหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการ
หลักสูตร/โครงการ อยางมีคุณภาพและประสิทธิผล เปนไปตาม
ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของสถาบันฯ ตลอดจนทําหนาที่
ดูแล ประสานกับหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ อาทิ คณาจารย
นักศึกษา กองบริการการศึกษา ฯลฯ การออกแบบการเรียน
การสอนและจัดและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร มีความยืดหยุนตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน
10. มีการประเมินผลการเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนระบบ
ทุกสิ้นภาคการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. แมวาคณะฯ จะมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี
คุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดจํานวนมากและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. แตเนื่องจาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดสอนมีเฉพาะ แผน ข. ซึ่งไมมี
การทําวิทยานิพนธ ทําใหไมสามารถบรรลุถึงระดับความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้และเกณฑการใหคะแนนดังกลาวได อยางไรก็ตาม
ในการเปดสอน แผน (ข) ซึ่งมีวิชา Independent Study
คณะฯ ไดเนนใหนักศึกษาทํา case study ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษา
ตามหลักระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนําไปใชในการแกปญหา
ขององคกรไดจริง (Practical Solutions)
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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หนา 254

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ 1. กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมี
งานสรางสรรคโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ
การวิเคราะห สังเคราะหความรูจาก
ไดแก 1) คณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเปน
(Intellectual Contribution) 2) คณะกรรมการ
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
เงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อ
ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการอยูแลวและ
สนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ ทั้งจาก
ควรดําเนินการตอไป
งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ
สอดคลองกับประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจาก
เงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. คณะฯ ใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมาก
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย
ตีพิมพเผยแพรผลงานทั้งในและตางประเทศ
3. อาจารยของคณะฯ มีคุณวุฒิสูง มีความสามารถและ
ศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
4. ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการยอมรับจากองคกร
ทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมและเปนผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใช
ไดจริง
5. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อาทิ ความ
รวมมือระหวางคณะฯ หรืออาจารยกับองคกรภายนอก
เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ ฯลฯ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง

หนา 255

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. คณะบริหารธุรกิจมีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน
ซึ่งมีภารกิจ ที่แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
2. กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ ตลอดจน
สังคมภาคธุรกิจ มีจํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP), โครงการ MINI-MBA, โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักบริหารการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เอกสารของ รศ.ดร.มณีวรรณ
ฉัตรอุทัย) ฯลฯ
3. สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางการใหบริการวิชาการจาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ อาทิ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา,
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย,
Harvard School of Business, The Wharton School of BusinessUniversity of Pennsylvania ฯลฯ เปนการสรางและขยายโอกาส
ใหกับคณะฯ ไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนมุงสรางพันธมิตรทางวิชาการ
ในรูปแบบพันธมิตรรวม (Strategic Alliances) อันจะกอใหเกิดผลประโยชน
ในลักษณะ win-win partnerships เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงาม
รวมกัน และสรางชื่อเสียงใหแกคณะบริหารธุรกิจออกไปสูสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
โครงการและนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงการใหบริการ
เพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุง
เนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม,
การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงิน
ผานธนาคาร หรือชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใช
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม
ณ วันที่เริ่มมีการอบรม, จัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการ
ไดอยาง real time
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
-

หนา 256

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน ตลอดจนมีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน
โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา Case Study และ Business Plan
โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน
นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ทุกภาคการศึกษา และสอดแทรกการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักศึกษา เชน จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษา
และเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ
2. มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียงและตอเนื่อง
3. ดําเนินการปรับปรุง และตกแตงสถานที่สํานักงาน
คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9
อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อกอใหเกิดสุนทรียะทางศิลปะ
และวัฒนธรรม มีความปลอดภัย สรางบรรยากาศที่สวยงาม
ในการเรียนการสอนโดยการสรางองคกรใหเปน NIDA MBA
ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข - The lively MBA &
The living Business School สรางบรรยากาศที่สวยงาม
ในการทํางาน โดยมีการจัดทํา 5 ส เพื่อความสะอาดเรียบรอย
ในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข

-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
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หนา 257

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผูบริหารระดับสูงของคณะ มีคุณวุฒิ ประสบการณ
หลากหลาย มีศักยภาพสูง และมีวิสัยทัศนกวางไกล ในการนํา
NIDA BUSINESS SCHOOL กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานบริหารธุรกิจ สรางและพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา
โดดเดน แตกตางจากสถาบันอื่น พรอมกาวสูการเปน
Business School ชั้นนําของเอเชีย
2. มีการกําหนดจุดยืนในอนาคตและมีการกําหนดทิศทางชัดเจน
ในการเปน NIDA Business School สอดคลองกับทิศทาง
ของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University
สรางองคกรเปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข
- The lively MBA & The living Business School
ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS
SCHOOL เพื่อความเปนสากล
3. คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและ
ศักยภาพสูง มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑ
การประเมินของ สกอ.

-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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หนา 258

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนโครงการ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการ
รับรองจาก AACSB International (The Association of
Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเปนสถาบันที่
ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจ
และการบัญชีทั่วโลก เพื่อใหมีคุณภาพเปนสากล โดยการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวามีความสําคัญมาก
มีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลก
ที่ไดรับการรับรองนี้
2. คณะมีระบบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ลักษณะเครือขาย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ มีการสงเสริมสนับสนุนและทํางาน
ในลักษณะเครือขายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพรวมกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน สําหรับการสรางเครือขายดานการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษากับ หนว ยงานภายนอก เช น ปจ จุบัน
คณะมีการอภิ ปราย แลกเปลี่ย นความรูด านการประกัน คุณ ภาพ
ในระดับสากล (AACSB) รวมกั บมหาวิท ยาลัย ในตางประเทศ
หลายแหง เชน University of Arkansas, Colorado State
University, National Tainan University เปนตน
3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกอบดวย คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะฯ ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ
4. นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ.
มาใชในการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจน บริบท
เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของสถาบัน และครอบคลุม
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต
5. ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรวมมือในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
6. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ในระดับคณะ เชน นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
วิธีการสอนในแผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหารจัดการอื่นๆ
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
7. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอสถาบันฯ ที่สามารถเปดเผย
ตอสาธารณชนไดและตรงตามเวลาที่กําหนด
8. มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบ QAIS และระบบ
CHE QA
9. บุคลากรในคณะฯ มีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และ
ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางานตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตน บุคลากรทุกคนจึงใหความรวมมืออยางดียิ่ง
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เชน
การทํางานตามหนาที่ใหสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ และ
ตัวบงชี้คุณภาพ การใหขอมูล/หลักฐาน การดําเนินงานกิจกรรม
ตาง ๆ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
คณะบริหารธุรกิจไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และมุงที่จะพัฒนางาน
กระบวนการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ในระยะแรกของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ความเขาใจในตัวชี้วัดของบุคลากรยังไมชัดเจน ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัด การสรางความรูในงานประกันคุณภาพการศึกษาลงสูผูมีสวนเกี่ยวของ และการสรางเครือขายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานอื่น เพื่อแกปญหาดังกลาว ตัวอยางที่เปนรูปธรรมคือ คณะบริหารธุรกิจ
ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ขึ้น ในปการศึกษา 2553 และดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน เพื่อสงเสริม
ใหบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ มีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรตองมีทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปปรับใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการ PDCA (Plan –
Do – Check – Act) เปนสําคัญ
แนวปฏิบัติที่ดีด านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น คือ คณะบริหารธุรกิจได
จัดการความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึงปจจุบัน ดังนี้
ครั้งที่ 1 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม Rose Garden Riverside
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ครั้งที่ 2 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
ณ หอง 812 ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร : การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การรวบรวม
เอกสาร/ขอมูล ตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัด ตามที่ไดรับมอบหมายในการสัมมนา ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการดําเนิน งานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด โฟรวิงส คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 4 โครงการสัมมนา เรื่อง “AACSB : AOL (Assurance of Learning)” เพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ AACSB ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 - 16.00 น.
ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
ครั้งที่ 5 “โครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
ครั้งที่ 6 โครงการสัมมนา เรื่อง “ทบทวน ประเมินผล ติดตามความกาวหนาการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสากล” เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสากลที่เปลี่ยนแปลงไป ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
โดยผลที่ไดรับจากการดําเนินงานที่ผานมา คือ
ดานกระบวนการ
• คณะบริหารธุรกิจมีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน
• สามารถลดขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงาน
ดานการสรางการมีสวนรวม
• บุคลากรของคณะมีความรูความเขาใจในบทบาท และหนาที่ตอการประกันคุณภาพการศึกษา
และมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมากขึ้น
• บุคลากรของคณะใหความรวมมือ มีความกระตือรือรนและทํางานเปนทีม ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
• บุคลากรของคณะมีขวัญกําลังใจและมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
• คณะบริหารธุรกิจไดรับเครือขาย ดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานอื่น ไดเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และแนวปฏิบัติที่ดีจากหนวยงานอื่น
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดียวกับสถาบันฯ คือ “ระบบและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรู
คูคุณธรรม” โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
ใหสอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556 ของสถาบัน
และใหทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน กําหนดกิจกรรม/โครงการและ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณดังกลาว นอกจากนี้
แลวคณะบริหารธุรกิจยังมี “ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม” ตามอัตลักษณ
ของสถาบัน ปรากฏในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ในหลักสูตร MBA ของคณะ
2. มีผลการดําเนินงานที่กอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ /
หรือสรางคุณคาตอสังคม โดยจะเห็นไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจ
ไดผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผูนํามีความรูคูคุณธรรมจํานวนกวา 6,000 คน
ซึ่งบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบงาน
บริหารพัฒนาประเทศ ทําคุณประโยชนแกประเทศชาติและสราง
คุณคาตอสังคม ทําหนาที่นักบริหารระดับสูงในหนวยงานตางๆ
ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน
3. นักศึกษา/อาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ
ไดรับการยกย องหรือยอมรับ ในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ โดยการไดรับรางวัล
ทั้งระดับชาติ / นานาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง

หนา 262

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน ประเด็น “การสงเสริมบุคลากรภายในสถาบัน
ในการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน โดยโครงการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ” ทําใหบุคลากรในคณะฯ
มีการตื่นตัวในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานใหมอยางตอเนื่อง
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ทําใหคณะบริหารธุรกิจมีงาน/
กิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา และยกระดับการดําเนินงาน
2. มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน จากการดําเนินงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Programme:
MDICP)” มีผลการดําเนินงานโครงการกอใหเกิดผลกระทบทีเปน
ประโยชน สรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรใหมีความเขมแข็ง
โดยชวยทําใหกิจการ ชุมชน/สังคม เกิดผลดังนี้
 สามารถพัฒนาสถานประกอบการทั่วประเทศภายใตโครงการ
ดังกลาว ซึ่งมีผลสําเร็จทั้งในดานการเพิ่มยอดขาย มีการขยาย
การลงทุนใหม ลดตนทุนการผลิต และลดของเสีย รวมทั้งยังไดมี
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม คิดเปนมูลคารวมประมาณ 4,173.97
ลานบาท จาก SMEs ที่เขารวมโครงการจํานวน 110 ราย
 ทําใหผูบริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานไดรับการฝกอบรม
เพิ่มความรูความสามารถในการจัดการและการวางแผนธุรกิจ
การบริหารคน และแผนการตลาด แผนการตลาดสงออก
สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและระหวางประเทศของ
กิจการได สงผลใหกิจการ/โรงงานที่เขารวมโครงการฯ มี
- แผนจัดการธุรกิจ (ระยะสั้นหนึ่งป) แผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
และนโยบายธุรกิจ (แผนธุรกิจระยะยาว 3-5 ป)
- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
- แผนการตลาดและหรือแผนการตลาดสงออกที่เหมาะสมและ
สามารถนําไปปฏิบัติได
- สามารถวิเคราะห ประเมินผล การปฏิบัติงานดวยเครื่องมือ
Key Performance Indicators

จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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บทที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(โดยกรรมการประเมิน)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน : คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา 2555

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.1 รายนามคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2555

………………………………………………………………………………………………………
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมศานต โชติชาครพันธ
รองอธิการบดีฝายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประธาน

…………………………………………………………………………………..…………………..
กรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนุช เกิดสินธชัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

……………………………………………………………………………………........................
กรรมการและเลขานุการ
3) รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.2 บทนํา
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545
ได กํา หนดความมุงหมายและหลักการสําคัญ ในการจัดการศึก ษาใหมีการกํ าหนดมาตรฐานการศึก ษา
และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุ กระดั บ ประกอบดวย ระบบประกัน คุณ ภาพภายใน และระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสั งกัดและสถานศึกษาจัดให มีระบบการ
ประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกั นคุ ณภาพภายในเปน สวนหนึ่ง ของกระบวน
การบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอย างตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report - SAR) เสนอตอหนวยงานตน สัง กัด และเปด เผยตอสาธารณชน เพื่อนําไป
สูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2555
ประกอบดวย
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมศานต โชติชาครพันธ
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนุช เกิดสินธชัย
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3) รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะอนุกรรมการฯ ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริ หารธุ รกิจ ประจํา ป
การศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนิ นการตรวจประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในปการศึกษา 2555 วามีการดําเนินการได
อยางมีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงคและพันธกิจหลักของคณะ สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน ฯ และสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึง เพื่อ ใหไดข อมูล ซึ่งจะชว ยสะทอ น
ใหเห็นจุดแข็งและจุด ที่ควรพัฒ นาของคณะฯ พรอมทั้ง เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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4.3 วิธีประเมิน
4.3.1 การวางแผนและการประเมิน
1) การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
1.1 ประสานงานกั บ คณะฯ เพื่ อ กํ า หนดวั น เวลา ตรวจประเมิ น คื อ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 - 16.30 น.
1.2 คณะกรรมการประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ได ทํา การศึ กษาขอ มู ล
โดยการศึกษาเอกสารสํ าหรั บการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริ ห ารธุ ร กิจ ประจํ า ป
การศึกษา 2555 ประกอบดวย
1.2.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.2.2 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
1.2.3 คูมือการประกันคุณภาพ
1.2.4 เอกสารประกอบการประเมินผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 9 องคประกอบ
1.2.5 เอกสารประกอบการประเมินผลผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
1.2.6 เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน เอกสารประกอบการสอน ตํารา แฟม
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
2) การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
1.1 พบและรวมประชุ มกับคณะผูบริห ารคณะบริหารธุร กิจ และผูปฏิบัติ งาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดพบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ
และผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี อาจารย และเจาหนาที่สายสนับสนุน ทําการสนทนา
ซักถามขอมูลตางๆ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นและแนะนําแนวทางการแกไข
1.2 Presentation by Power Point นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555
1.3 ตรวจสอบเอกสาร และทําการวิเคราะห สรุปขอมูลจากรายงานการประเมิน
ตนเอง เอกสารประกอบการประเมิน 9 องคป ระกอบ และหลักฐานเอกสารอื่น ที่เกี่ย วขอ ง เช น
เอกสารประกอบการสอน ตํารา แฟมปฏิบัติงาน ฯลฯ ของคณะบริหารธุรกิจ
3) การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
จั ด ทํ ารายงานผลการประเมิ น คุ ณภาพการศึก ษาภายในของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ประจําปการศึกษา 2555 เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
1) ขอมูลจากเอกสาร โดยไดทําการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก
1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.2 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
1.3 คูมือการประกันคุณภาพ
1.4 เอกสารประกอบการประเมินผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 9 องคประกอบ
1.5 เอกสารประกอบการประเมินผลผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (สมศ.)
1.6 เอกสารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น เอกสารประกอบการสอน ตํ า รา แฟ ม
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
2) ขอมูลที่เปนจริง คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของ
ขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของคณะฯ พรอม
ทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1.1 การพบ สนทนา รับฟงปญหา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแกไขกับผูบริหาร อาจารย และผูปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ
1.2 รับฟง Presentation by Power Point นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555
1.4 ทําการสังเกตและไปตรวจเยี่ยมสถานที่จริง อาทิ สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ
ซึ่งประกอบดวย หองทํางานผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ หองประชุม อาคารบุญชนะ อัตถากร
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4.4.1 ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2555
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ตัวบงชี้ สกอ.1.1
มีการดําเนินการ
กระบวนการพัฒนาแผน
8 ขอ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ.2.1 ระบบและ
มีการดําเนินการ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
5 ขอ
หลักสูตร
ตัวบงชี้ สกอ.2.2 อาจารย
รอยละอาจารย
20.50
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คุณวุฒิ ป.เอก
22.50
≥ 80
รอยละอาจารย
ตัวบงชี้ สกอ.2.3 อาจารย
14.00
ที่ดํารงตําแหนง
ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
22.50
รศ. และ ศ.
วิชาการ
≥ 50
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
7 ขอ
สายสนับสนุน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ ,
X ไมบรรลุ)

ประเมินโดยกรรมการ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ ,
X ไมบรรลุ)

8 ขอ

5 คะแนน

/

8 ขอ

5

คะแนน

/

5 ขอ

4 คะแนน

/

5 ขอ

4

คะแนน

/

รอยละ 91.11

5 คะแนน

/

20.50
22.50

รอยละ 91.11

5.00 คะแนน

/

รอยละ 62.22

5 คะแนน

/

14.00
22.50

รอยละ 62.22

5.00 คะแนน

/

5 คะแนน

/

7 ขอ

7 ขอ

5

คะแนน

หมายเหตุของ
คณะกรรมการ

/
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.2.5 หองสมุด
.....ขอ
อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ สกอ.2.6 ระบบและ
มีการดําเนินการ
กลไกการจัดการเรียนการสอน
7 ขอ
ตัวบงชี้ สกอ.2.7 ระบบและกลไก มีการดําเนินการ
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
5 ขอ
ตามคุณลักษณะ
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.2.8 ระดับ
ความสําเร็จของการเสริมสราง
4 ขอ
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา
ตัวบงชี้ สมศ.1 บัณฑิต
รอยละ 80
ปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ สมศ.2 คุณภาพ 3.51 คะแนน
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ
รอยละ 25
ตัวบงชี้ สมศ.3 ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
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- ขอ

การบรรลุ
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
- คะแนน
/

หมายเหตุของ
ประเมินโดยกรรมการ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
- ขอ
- คะแนน
/

6 ขอ

4 คะแนน

X

6 ขอ

4

คะแนน

X

6 ขอ

5 คะแนน

/

6 ขอ

5

คะแนน

/

4 ขอ

4 คะแนน

/

4 ขอ

4

คะแนน

/

5 คะแนน

/

516.00
565.00

รอยละ 91.33

4.57 คะแนน

/

4.36 คะแนน

/

754.28
173.00

รอยละ 4.36

4.36 คะแนน

/

5 คะแนน

/

145.75
583.00

รอยละ 25.00

5.00 คะแนน

/

516.00
565.00

รอยละ 91.33

754.28
173.00

รอยละ 4.36

145.75
583.00

รอยละ 25.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.4 ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

รอยละ 50

3.75
5.00

รอยละ 75

ตัวบงชี้ สมศ.14 การ
พัฒนาคณาจารย

คาดัชนีเปน
6.00

153.50
22.50

รอยละ 6.82

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.3.1 ระบบและ
กลไกการใหคําปรึกษาและ
7 ขอ
บริการดานขอมูลขาวสาร
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.3.2 ระบบและ
กลไกการสงเสริมกิจกรรม
6 ขอ
นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
7 ขอ
งานสรางสรรค
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.4.2 ระบบและ
กลไกการจัดการความรูจาก
4 ขอ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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การบรรลุ
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
5 คะแนน
/

หมายเหตุของ
ประเมินโดยกรรมการ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
3.75
รอยละ 75.00 5.00 คะแนน
/
5.00

5 คะแนน

/

153.50
22.50

รอยละ 6.82

5.00 คะแนน

/

7 ขอ

5 คะแนน

/

7 ขอ

5

คะแนน

/

6 ขอ

5 คะแนน

/

6 ขอ

5

คะแนน

/

7 ขอ

5 คะแนน

/

7 ขอ

5

คะแนน

/

5 ขอ

4 คะแนน

/

5 ขอ

4

คะแนน

/
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

หนา 272

ประเมินตนเอง
การบรรลุ
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
775,777.78 บาท/คน 5.00 คะแนน
/

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
17,455,000.00
ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุน
≥75,000
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
บาท/คน
22.50
จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
ตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัย รอยละ 10
12.50
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
22.50
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.6 งานวิจัย รอยละ 20
5.00
ที่นําไปใชประโยชน
22.50
ตัวบงชี้ สมศ.7 ผลงาน
รอยละ 10
6.75
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
22.50
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.5.1 ระบบและกลไก มีการดําเนินการ
การบริการทางวิชาการแกสังคม
5 ขอ
ตัวบงชี้ สกอ.5.2 กระบวนการ มีการดําเนินการ
บริการทางวิชาการใหเกิด
5 ขอ
ประโยชนตอสังคม
รอยละ 30
ตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการ
3.00
นําความรูและประสบการณจาก
3.00
การใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย

หมายเหตุของ
ประเมินโดยกรรมการ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
17,455,000.00 775,777.78 บาท/คน 5.00 คะแนน
/
22.50

รอยละ 55.56

5 คะแนน

/

12.50
22.50

รอยละ 55.56

5.00 คะแนน

/

รอยละ 22.22

5 คะแนน

/

รอยละ 22.22

5.00 คะแนน

/

รอยละ 30.00

5 คะแนน

/

5.00
22.50
6.75
22.50

รอยละ 30.00

5.00 คะแนน

/

5 ขอ

5 คะแนน

/

5 ขอ

5

คะแนน

/

5 ขอ

5 คะแนน

/

5 ขอ

5

คะแนน

/

5 คะแนน

/

รอยละ 100.00 5.00 คะแนน

/

รอยละ 100

3.00
3.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.9 ผลการ ปฏิบัติได 5 ขอ
เรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.6.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
5 ขอ
วัฒนธรรม
ปฏิบัติได 4 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ.10 การ
สงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติได 5 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ.11 การ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ สกอ.7.1 ภาวะผูนําของ มีการดําเนินการ
สภาสถาบันและผูบริหารทุก
7 ขอ
ระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ สกอ.7.2 การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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5 ขอ

การบรรลุ
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
5 คะแนน
/

หมายเหตุของ
ประเมินโดยกรรมการ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
5 ขอ
5 คะแนน
/

5 ขอ

5 คะแนน

/

5 ขอ

5

คะแนน

/

4 ขอ

4 คะแนน

/

4 ขอ

4

คะแนน

/

5 ขอ

5 คะแนน

/

5 ขอ

5

คะแนน

/

7 ขอ

5 คะแนน

/

7 ขอ

5

คะแนน

/

5 ขอ

5 คะแนน

/

5 ขอ

5

คะแนน

/
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เปาหมาย

หนา 274

ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.7.3 ระบบ
.....ขอ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
ตัวบงชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหาร มีการดําเนินการ
ความเสี่ยง
6 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ.12 การ
.....คะแนน
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
สภาสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.13 การ
4 คะแนน
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ สกอ.8.1 ระบบและ
มีการดําเนินการ
กลไกการเงินและงบประมาณ
7 ขอ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มีการดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
9 ขอ
การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ สมศ.15 ผล
4.81 คะแนน
102.05
ประเมินการประกันคุณภาพ
21.00
ภายในรับรองโดยตนสังกัด

- ขอ

การบรรลุ
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
- คะแนน
/

หมายเหตุของ
ประเมินโดยกรรมการ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
- ขอ
- คะแนน
/

6 ขอ

5 คะแนน

/

6 ขอ

5

คะแนน

/

- คะแนน

- คะแนน

/

- คะแนน

-

คะแนน

/

4.83 คะแนน 4.83 คะแนน

/

4.83 คะแนน 4.83 คะแนน

/

7 ขอ

5 คะแนน

/

7 ขอ

5

คะแนน

/

9 ขอ

5 คะแนน

/

9 ขอ

5

คะแนน

/

4.86 คะแนน 4.86 คะแนน

/

4.86 คะแนน 4.86 คะแนน

/

102.05
21.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ (อัตลักษณ) 97.1 ระบบ มีการดําเนินการ
และกลไกการพัฒนานักศึกษา
5 ขอ
ใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา
มีความรูคูคุณธรรม
ตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการ
พัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ.
16.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ
ตัวบงชี้ สมศ.16.2 ผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ

ปฏิบัติได 5
ขอ
3.51 คะแนน

ตัวบงชี้ สมศ.17 ผลการ ปฏิบัติได 4 ขอ
พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบันผลลัพธ
ตัวบงชี้ สมศ.18 ผลการ
ชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ ของสถาบัน
ประเด็นที่ 1
ปฏิบตั ิได 5 ขอ
ประเด็นที่ 2
ปฏิบตั ิได 5 ขอ
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754.28
173.00

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ ,
X ไมบรรลุ)

ประเมินโดยกรรมการ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ ,
X ไมบรรลุ)

5 ขอ

5 คะแนน

/

5 ขอ

5

คะแนน

/

5 ขอ

5 คะแนน

/

5 ขอ

5

คะแนน

/

4.36 คะแนน

/

4.36 คะแนน

/

5 ขอ

5 คะแนน

/

4 ขอ

4

คะแนน

/

5 ขอ
5 ขอ

5 คะแนน
5 คะแนน

/
/

5 ขอ
5 ขอ

5
5

คะแนน
คะแนน

/
/

รอยละ 4.36

754.28
173.00

รอยละ 4.36

หมายเหตุของ
คณะกรรมการ
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย
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ประเมินตนเอง

หมายเหตุของ
ประเมินโดยกรรมการ
คณะกรรมการ
การบรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
ไมนําตัวบงชี้
101.00
21
4.81 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9
องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้
สกอ.)
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9
องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้
สมศ.)

101.00

21

การบรรลุ
คะแนนการ
เปาหมาย
ประเมิน
(/
บรรลุ ,
(ตามเกณฑ
X
ไม
บรรลุ)
สกอ.)
4.81 คะแนน

63.19

13

4.86 คะแนน

62.76

13

4.83 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9
องคประกอบ (รวมตัวบงชี้
สกอ.และ สมศ.)

164.19

34

4.83 คะแนน

163.76

34

4.82 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

สกอ.2.5 และ
7.3 มาคํานวณ

ไมนําตัวบงชี้
สมศ.12, 15,
16.1, 16.2, 17,
18.1 และ สมศ.
18.2 มาคํานวณ
ไมนําตัวบงชี้ 2.5,
7.3, ตัวบงชี้
สมศ.12, 15,
16.1, 16.2, 17,
18.1, 18.2
ตัวบงชี้อัตลักษณ
และจุดเนน
จุดเดน มา
คํานวณ
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4.4.2 ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555
4.4.2.1 ตาราง ป2 ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ
(ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
องคประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผน
2 การผลิตบัณฑิต

ปจจัย
นําเขา
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ
5.00
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

4.00

4.57

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

-

4.67

ดีมาก

5 การบริการวิชาการแกสังคม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.82

4.00

4.81

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจัย

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3 และ
สมศ.12
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.2.2 ตาราง ป2* ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
องคประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผน
2 การผลิตบัณฑิต

ปจจัย
นําเขา
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ
5.00
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

4.66

4.66

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

5.00

4.83

ดีมาก

5 การบริการวิชาการแกสังคม

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

4.50

4.67

ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ

-

5.00

4.83

4.96

ดีมาก

8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.82

4.77

4.82

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจัย

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.3 ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
4.4.3.1 ตาราง ป3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ สกอ. และ ตัวบงชี้
สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา

ปจจัย
นําเขา
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ
4.59

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.59

ดีมาก

-

5.00

4.83

4.98

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

5.00

4.78

4.80

4.82

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

-

4.50

5.00

4.80

ดีมาก

5.00

4.82

4.77

4.82

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3 และ
สมศ.12
มาคํานวณ
ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.3.2 ตาราง ป3* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก
ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข
ดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

ปจจัย
นําเขา
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ
4.00

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.00

ดีมาก

หมายเหตุ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.7.3
มาคํานวณ

5.00

4.78

-

4.83

ดีมาก

ไมนํา ตัวบงชี้
สกอ.2.5
มาคํานวณ

-

4.50

-

4.50

ดีมาก

5.00

4.82

4.00

4.81

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
2. 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
3. 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
4. 3.51 – 4.00 การดําเนินงานระดับดี
5. 4.01 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.4 ตาราง ป4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหาร ประจําปการศึกษา 2555
4.4.4.1 ตาราง ป4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ตัวบงชี้ สกอ. และ
ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย กระบวน ผลผลิตหรือ
นําเขา
การ
ผลลัพธ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
4.83
4.70

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.76

ดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน

มุมมองดานบริหารจัดการ

-

4.88

4.61

4.80

ดีมาก

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 5.00

4.50

5.00

4.88

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

5.00

4.82

4.77

4.82

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3. ดานการเงิน

หมายเหตุ
ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 มาคํานวณ
ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 และ สมศ.12
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.4.2 ตาราง ป4* ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสว นเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย กระบวน ผลผลิตหรือ
รวม
นําเขา
การ
ผลลัพธ
4.83
4.00
4.71

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก

-

4.88

-

4.88

ดีมาก

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ
5.00
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 5.00
องคประกอบ
ผลการประเมิน ดีมาก

4.50

-

4.75

ดีมาก

4.82

4.00

4.81

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3. ดานการเงิน

หมายเหตุ
ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 มาคํานวณ
ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.5 ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
4.4.5.1 ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ สกอ. และ
ตัวบงชี้ สมศ. โดยไมนําตัวบงชี้ สมศ. 15 16.1 16.2 17 18.1 18.2 มาคํานวณ)
ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย กระบวน ผลผลิตหรือ
รวม
นําเขา
การ
ผลลัพธ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
1) ดานกายภาพ
2) ดานวิชาการ
3) ดานการเงิน
4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ดานการผลิตบัณฑิต
2) ดานการวิจัย
3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2

ผลการ
ประเมิน

-

-

-

-

-

5.00
-

4.33
5.00

5.00
-

4.67
5.00

ดีมาก

-

5.00

4.83

4.97

ดีมาก
ดีมาก

4.83

ดีมาก

-

5.00

4.59

4.74

ดีมาก

5.00

4.50

5.00

4.83

ดีมาก

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

-

5.00

4.50

4.67

ดีมาก

4.81

ดีมาก

4.82

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 5.00
องคประกอบ
ผลการประเมิน ดีมาก

4.82

4.77

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 มาคํานวณ

ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 และ สมศ.12
มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.5.2 ตาราง ป5* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
รวม
นําเขา
ผลลัพธ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
1) ดานกายภาพ

ผลการ
ประเมิน

-

-

-

-

-

2) ดานวิชาการ

5.00

4.33

-

4.60

ดีมาก

3) ดานการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.82

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ดานการผลิตบัณฑิต
2) ดานการวิจัย
3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2

-

5.00

4.00

4.75

ดีมาก

5.00

4.50

-

4.67

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.80

ดีมาก

4.81

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก 5.00
องคประกอบ
ผลการประเมิน ดีมาก

4.82

4.00

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 มาคํานวณ

ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 มาคํานวณ

หมายเหตุ ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.00
4.01 – 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.5 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จากการประเมินของกรรมการ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
- เนื่องจากศาสตรดานการบริหารจัดการเปนศาสตร
ที่มีความจําเปนในโลกแหงการทํางานยุคใหม
องคความรูดานการบริหารธุรกิจจึงยังอยูในกระแส
ความตองการและเปนโอกาสของผูสําเร็จการศึกษา
ที่จะไดรับการวาจางงาน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

จุดแข็ง

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
แนวทางเสริมจุดแข็ง

- คณะบริหารธุรกิจ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ในระดับสากล จาก AACSB International
(The Association of Advance Collegiate
Schools of Business)
- มีจุดแข็งในดานสวัสดิการ เชน สวัสดิการมีซื้อหนังสือ
วิชาการ เงินรางวัลการปฏิบัติงานประจําป
- มีระบบการจัดประชุมวิชาการของสารนิพนธจากการ
คนควาอิสระ (IS)

- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธการไดรับการรับรอง
มาตรฐาน AACSB ไปยังกลุมประเทศ ASEAN เพื่อเพิ่ม
ชองทางการรับรูที่อาจสงผลตอการเพิ่มจํานวนรับ
นักศึกษาในภูมิภาคใหไดมากยิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีแผนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ - ใชจุดแข็งของการไดรับการรับรองมาตรฐานระดับ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร
นานาชาติ AACSB เปนการสรางความมั่นใจใหกับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผูสนใจศึกษาตอ
(หลักสูตรนานาชาติ)
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- ควรจัดใหมีแผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีความ
ตอเนื่อง (Program-based) มากกวาการจัดเปนรายครั้ง
(Event-based)

-

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารยที่มีผลงานการปฏิบัติจริง
ที่เปนการบูรณาการระหวางงานสอน/วิจัย/ใหบริการ
แกสังคม เชน โครงการ MDICP/ EDIP เปนตน
นอกจากนี้ยังมีผลงานผานสื่อมวลชน
ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการสังเคราะหความรู
ที่คนทั่วไปเขาใจได อาทิ
รายการทีวี Money Talk ที่ออกอากาศทาง
เนชั่นแชนแนล ที่ใหความรูดานการเงินและการลงทุน
รายการวิทยุ คนคูงาน ที่ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 ที่เผยแพร
ศาสตรและศิลปะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บทความดานการบริหารในหนังสือพิมพ
สยามรัฐ หรือ กรุงเทพธุรกิจ

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- การจัดทําโครงการของศูนยนวัตกรรมรวมกับ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่เนนการปฏิบัติไดจริง เชน
โครงการสงเสริมผูประกอบการ MDICP

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- ควรเสริมสรางคานิยมการทํางานใหกับนักศึกษาที่เนน - สงเสริมใหมีการปลูกฝงคานิยมการทํางานผานกลไก
การรับผิดชอบในสองมิติ คือ Responsibility and
การสอนในแตละวิชา โดยใหอาจารยผูสอนไดกลาวถึง
Accountability
ประเด็นดังกลาว เสริมจากเนื้อหาวิชาการตามความ
เหมาะสม
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะบริหารธุรกิจสามารถถายทอดประสบการณความรู
ที่ไดจากการรับรองมาตรฐาน AACSB ใหกับหนวยงาน
อื่นที่สนใจในลักษณะ Show and Share ที่สอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge)

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-
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คณะผูจัดทํา SAR (Self Assessment Report)
ปการศึกษา 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.วิพุธ
รศ.ดร.มณีวรรณ
นางชนิดา
นางวรรณี
นางสาวกาญจนา
นางสาวสมศรี
นางสาววันเพ็ญ
นายณัฐพรรษ
นางสาวอรอนงค
นางศิริมา

อองสกุล
ฉัตรอุทัย
เวชชานุเคราะห
กาญจนวงศ
วงศจันทร
ผลพานิชเจริญ
ตระกูลศีลธรรม
เมตตาสัตย
สระสม
แสงมนุษย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานการศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานบริหารและธุรการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานแผนและพัฒนา
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานการเงินและพัสดุ
ผูจัดการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
ผูจัดการศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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