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การบริหารจัดการ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
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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)
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4.4.5.2 ตาราง ป5 ผลการประเมินของคณะกรรมการตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)
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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 ตลอดจนการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม และการดําเนินงานของคณะฯ  
สําหรับปตอไป  ทั้งนี้  รายงานฉบับนี้จะไดนําเสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
การเขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันฯ ในภาพรวมและนําสง
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
เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา  และยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา  ตามความมุงหมาย  หลักการ  
และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ       

“รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  
เปนการสรุปผลการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ  ในปการศึกษา 2555  ท่ีผานมา  ซึ่งเปนการสะทอน
ใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะฯ  และผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการดําเนินงานในภาพรวม  
ซึ่งพบวา  ในภาพรวมคณะบริหารธุรกิจมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.81 จาก
คะแนนเต็ม 5  

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

ขอมูลคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา

1.1.1 ชื่อหนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

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

1.1.3 ประวัติความเปนมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกอตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยไดรับการสถาปนาในป  พ.ศ. 2509 

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

1) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความรูทางดานวิชาการชั้นสูงอยางกวางขวาง เพียงพอที่จะเขาใจและ
บริหารงานธุรกิจไดทุกดาน

2) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความริเริ่ม  ความคิดสราง  และความสามารถในการวิเคราะหปญหา
ตางๆ ในดานธุรกิจ

3) ฝกใหนักศึกษาไดรับความชํานาญในการวิจัยปญหาธุรกิจ และเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
งานธุรกิจทุกดาน และความสัมพันธระหวางธุรกิจกับรัฐบาลและสังคม

สําหรับหลักการดําเนินงาน  มีหลักการที่สําคัญที่สุดคือตองการผลิตคุณภาพไมใชปริมาณ
ฉะนั้นการคัดเลือกนักศึกษาและการสอนจึงจําเปนตองรักษาหลักการนี้ไว  เชน  นักศึกษาจะตองผานการคัดเลือก
ความรูทางดานวิชาการและความรูทางดานภาษาอังกฤษมาแลวเปนอยางดี  การสอนควรใชกรณีศึกษา  (Case 
Study)  เปนสวนใหญ  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชความคิดและมีความสามารถในการวิเคราะห  นักศึกษา
จะตองใชเวลาศึกษาคนควาจากหนังสือนอกหองเรียนเปนสวนใหญอยางนอยในอัตรา  2 : 1  ของเวลาที่จะศึกษา
ในหองเรียน
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จากแนวคิดโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจในป  พ.ศ. 2505  ในที่สุด
คณะบริหารธุรกิจไดเปดรับนักศึกษารุนแรกพรอมกับการเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในป  พ.ศ. 2509  
โดยเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรก  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2509 มีนักศึกษาผานการสอบ
คัดเลือก 26 คน  จากผูสมัคร 86 คน  และมีนักศึกษาจากหนวยงานราชการที่สงมาเรียนอีก 13 คน รวมนักศึกษา
รุนแรกของคณะบริหารธุรกิจ  จํานวน 39 คน  จนถึงปจจุบัน  เวลาลวงมาเกือบ 47 ป  คณะบริหารธุรกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติในบทบาทดานการบริหารธุรกิจในสาขา
ตางๆ  เปนจํานวนมาก  ชวงเวลา 4 ทศวรรษ  ศาสตรดานการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกาวไปขางหนา
อยางรวดเร็ว  คณะบริหารธุรกิจมีการปรับตัวในหลายๆ  ดานเพื่อกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยไม
ละเลยเปาหมายสําคัญที่จะมุงเปนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลและมุงเนนการผลิตคุณภาพ
มิใชปริมาณ 

คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เปนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการรับรองจาก  AACSB International  (The Association of Advance
Collegiate Schools of Business)  ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจ
และการบัญชีทั่วโลก เพื่อใหมีคุณภาพเปนสากล โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา  
มีความสําคัญมาก มีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้

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

1.2 วิสัยทัศน / พันธกิจ / ยุทธศาสตร
1.2.1 วิสัยทัศน

เปนสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนําในเอเชีย  โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสราง
ผูนําธุรกิจ

1.2.2 พันธกิจ
เราศึกษาคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง  และเผยแพรองคความรูเพื่อเตรียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เปนผูนําองคการในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล

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

1.2.4 สีประจําคณะบริหารธุรกิจ
สีประจําคณะบริหารธุรกิจ  คือ  สีแดงเลือดนก
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร

คณะบริหารธุรกิจมีโครงสรางการบริหารงานตามแผนภูมิการแบงงาน ดังนี้
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1.4 รายชื่อผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ชุดปจจุบัน

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

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

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

University of Missouri-Columbia, USA
รองคณบดีฝายวิชาการ

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

รองคณบดีฝายบริหาร
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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
Ph.D. in Educational Leadership and Policy Analysis, 

University of Missouri-Columbia, USA
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน  เจริญ
Ph.D. Management of Information Systems and 

Technology (MIS), Claremont Graduate University, U.S.A.
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 วิชาเอก
ระดับปริญญาโท

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

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

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

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

1.5.1  การตลาด
1.5.2  การเงิน
1.5.3 การบริหารการปฏิบัติการ

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

--                   --

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

--                  --

หลักสูตร โครงการ วิชาเอก

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

-- --
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1.6 จํานวนนักศึกษา

ปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนนักศึกษารับเขา  นักศึกษาคงอยู  และผูสําเร็จการศึกษา  
จําแนกตามหลักสูตร  ดังนี้      

หลักสูตร นักศึกษารับเขา
(ปการศึกษา 2555)

นักศึกษาคงอยู
(ปการศึกษา 2555)

ผูสําเร็จการศึกษา
(ปการศึกษา 2555)

ระดับปริญญาโท

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

(Regular MBA Program :  R-MBA)
150

(R70,71)
300

(R68,69,70,71)
118

(R66,67)

   1.2 โครงการ MBA English Program : Eng-MBA       
ภาคปกติ

24
(Eng23,24)

38
(Eng21,22,23,24)

11
(Eng19,20)

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

108
(Y34,35)

185
(Y32,33,34,35)

90
(Y30,31)

   1.4 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ                   
สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ                        
(Executive MBA Program : EMBA)

52
(E25)

87
(E24,25)

31
(E23)

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

431
(F23,24)

858
(F21,22,23,24)

301
(F19,20)

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

8
(I10)

16
(I8,9,10)

6
  (I7)

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

31
(Firm5,6)

31
(Firm5,6)

26
(Firm4)

รวมผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 804 1,515 583

ระดับปริญญาเอก

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

8
(Ph.D.5)

18
(Ph.D.3,4,5)

5
(Ph.D.1,2)

รวมผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 8 18 5

รวมผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 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 รวม

ปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน รอยละ

ศาสตราจารย - - - 0.00
รองศาสตราจารย 1 13 14 62.22
ผูชวยศาสตราจารย - 5 5 22.22
อาจารย 1 2.5 3.5 15.56

รวม 2 20.5 22.5 100.00

1.7.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555

ประเภท จํานวน รอยละ
ขาราชการ 6 42.86
พนักงาน 6 42.86
ลูกจางประจํา 2 14.28

รวม 14 100.00

1.7.3 จํานวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555  

ประเภท จํานวน รอยละ
ขาราชการ 19 51.35
พนักงาน 16 43.25
ลูกจางชั่วคราว 1 2.70
ลูกจางประจํา 1 2.70

รวม 37 100.00
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1.8 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่

18.1 งบประมาณ  

ในปงบประมาณ 2555  คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณเงินรายได   จํานวน 
200,132,398.-บาท  และเปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน  จํานวน 169,530,938.-บาท

คาใชจายของคณะบริหารธุรกิจ
- คาใชจายการดําเนินภารกิจคณะ 124,121,101.01 บาท

โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ 2555)
- คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 1,063,246.00 บาท

(ปงบประมาณ 2555)
- คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 72,746,016.00 บาท
- คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 454,284.00 บาท
- คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 3,972,645.37 บาท

18.2 อาคารสถานที่

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

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ

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

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากกรรมการประเมิน     
ปการศึกษา 2555

การดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-  คณะฯ สามารถนําจุดแข็งในเรื่องการมีคณะกรรมการที่ปรึกษา

ประจําคณะ (Advisory Board) ไปใชเพิ่มเปนจุดแข็ง                  
ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

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

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง
-  เพิ่มจุดแข็งในเรื่องหลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลาย         

เปดโอกาสใหมีผูสนใจสมัครเขาเรียนจํานวนมาก ทําใหคณะฯ 
มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ   
เขามาเรียนได แตกตางจากคณะอื่นๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

-  เพิ่มจุดแข็งขององคประกอบที่ 2    
การผลิตบัณฑิต  คือ  หลักสูตรที่เปด
สอนมีความหลากหลาย เปดโอกาสใหมี
ผูสนใจสมัครเขาเรียนจํานวนมาก ทําให
คณะฯ มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เขามาเรียนได 
แตกตางจากคณะอื่นๆ ในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร              
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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
สอนที่เกี่ยวของ 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
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

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

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

1.1.2  มีคณะทํางานจัดการกลยุทธ (Strategic Management)  เพื่อดําเนินการวางแผนกลยุทธและ
การจัดการกลยุทธใหมีประสิทธิภาพในระยะยาว  

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

1.1.4  มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน  และ
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
และการบัญชีทั่วโลก เพื่อใหมีคุณภาพเปนสากล โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา  
มีความสําคัญมาก มีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้

2.1.2 ทุกหลักสูตร/โครงการ ที่เปดสอนมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และสถาบันฯ  ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ และมีการ
กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ ไวในแผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
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2.1.3 คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตรที่ชัดเจนและเปนระบบ  
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ สกอ. กําหนดทุกประการ  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง  และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

2.1.4 คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง  มีคุณวุฒิ  และตําแหนง
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 หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒนาผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และผูสําเร็จ
ระดับปริญญาตรี  ทุกหลักสูตร/โครงการมีความโดดเดน  และมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน  
สามารถสนองตอบตอความตองการของผูเรียนได  ทําใหหลักสูตร/โครงการไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป
โดยเห็นไดจากการที่มีผูสมัครเขาเรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก  ทําใหคณะฯ  มีโอกาสในการคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมาเรียนได  ซึ่งแตกตางจากคณะอื่นๆ  ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.1.7 มีวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมาที่สุด  โดยสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก  เชน  การสรางธุรกิจผาน eBay  

2.1.8   มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการ
ตางๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/สรางสรรค/พัฒนา  องคความรูทางบริหารธุรกิจ  เชน  Harvard Business School  

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

2.1.10  มีการประเมินผลการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนระบบทุกสิ้นภาคการศึกษา

องคประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.1  จุดแข็ง   

3.1.1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน  โดยกําหนด  
ในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของคณะบริหารธุรกิจ  และมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  โดยผนวกแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับสถาบันเขากับแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะ  
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาอยางชัดเจน  
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3.1.2 มีการจัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา  R-MBA, 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 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตางๆ  ไดแก  คณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงิน
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ  ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ  
สอดคลองกับประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  และคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ  (Intellectual
Contribution)  เปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย  ตามหลักเกณฑสถาบัน  

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

4.1.3 อาจารยของคณะ  มีคุณวุฒิสูง  มีความสามารถและศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
4.1.4 ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการยอมรับจากองคกรทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมและเปนผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใชไดจริง
4.1.5 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

อาทิ  ความรวมมือระหวางคณะ  หรืออาจารยกับองคกรภายนอก  เชน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรม  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ

4.1.6 มีวารสารบริหารธุรกิจ นิดา  (NIDA BUSINESS JOURNAL)  ซึ่งเปนวารสารวิชาการระดับชาติ  
ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการที ่เกิดจากการนํา
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  และเจาหนาที ่ ดําเนินงานตามภาระงานของตน  จัดทํานโยบาย  
แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม  มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชระเบียบกลางของสถาบันฯ  คือ  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวย  การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก  พ.ศ. 2551  ประกาศ  
ณ  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

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

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

5.1.3 สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางการใหบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ทั้งในและตางประเทศ  อาทิ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, Harvard School of Business, The Wharton
School of Business-University of Pennsylvania ฯลฯ เปนการสรางและขยายโอกาสใหกับคณะฯ 
ไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  ตลอดจนมุง
สรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพันธมิตรรวม (Strategic Alliances) อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในลักษณะ
win-win partnerships เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงามรวมกัน และสรางชื่อเสียงใหแกคณะบริหารธุรกิจออก
ไปสูสาธารณชน

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

6.1  จุดแข็ง

6.1.1 มีกิจกรรมหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  
ตลอดจนมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา 
Case Study และ Business Plan  โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกภาคการศึกษา และสอดแทรกการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักศึกษา  เชน  จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เร่ือง  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 มีการกําหนดจุดยืนในอนาคตและมีการกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business 
School สอดคลองกับทิศทางของสถาบันฯ  ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University  สรางองคกร
เปน  NIDA MBA  ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School   
ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL  เพื่อความเปนสากล

7.1.3 มีระบบและกลไก  ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากร  ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

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

7.1.5 บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีความพึงพอใจ  มีความมั่นใจในความมั่นคงของหนวยงาน  มีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติงาน ฯลฯ  ทั้งนี้เพราะการมีระบบสวัสดิการที่ดี  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  7.1.6 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ (Advisory Board) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  ผูรู  ผูมี
ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ  รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม     
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีศิษยเกาที่มาจากภาคประชาชนเปน
คณะกรรมการ   
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องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ

8.1  จุดแข็ง

8.1.1 มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน  คณะบริหารธุรกิจ  ทําหนาที่ในการตัดสินใจการลงทุน  
และใหคําปรึกษาทางดานการเงิน  ตลอดจนกํากับการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายและแนงทางการลงทุน
ของสถาบัน  

8.1.2 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะ  เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานทุกภารกิจ
ของคณะบริหารธุรกิจ  ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ  ตลอดจนสรรหาแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  
ตรวจสอบได

8.1.3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน  ตลอดจนจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบเสนอตอที่ประชุมคณะฯ   และ
นําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง

8.1.4 มีระเบียบการบริหารจัดการการเงินที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางาน

องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1  จุดแข็ง

9.1.1 มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับสากลไดสําเร็จ  โดยคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร  เปนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการรับรองจาก  
AACSB International  (The Association of Advance Collegiate Schools of Business)  ซึ่งเปนสถาบัน 
ที่ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก เพื่อใหมีคุณภาพเปนสากล 
โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา  มีความสําคัญมาก  มีเพียงรอยละ 5 ของ
สถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้

9.1.2 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ  ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ  

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

9.1.4 ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  ทําใหคณะมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
เปนประจํา  โดยคณะมีการมอบผูรับผิดชอบตามองคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี้อยางชัดเจน  
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9.1.5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระดับคณะ  เชน  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 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ
มีการดําเนินการ

8 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

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

1.1 ปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556)  
(สกอ.1.1-1.1  แผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)  
(สกอ.1.1-1.2 AACSB  International Accreditation Plan, May 2011, NIDA Business School)   
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  ใหเปน
นักบริหาร  และผูนําทางธุรกิจที่มีองคความรูทางวิชาการ  วิจัย  และมีจริยธรรม  คุณธรรม  สอดคลองในการสราง
และสงเสริม  องคกร  ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูทางธุรกิจโดยผูเรียนสามารถพัฒนาความรู  แนวคิด  ทักษะ
ในการบริหารจัดการที่ดีและสามารถ  แกปญหาทางธุรกิจได  กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

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

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

 เกณฑมาตรฐาน  2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะ/ศูนย/สํานักไปสูทุกหนวยงาน
ภายใน  โดยดําเนินการ  ดังนี้  

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

2.2 แจงใหบุคลากรทุกคนไดทราบ  โดยผานที่ประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2555  (สกอ.1.1–2.2 รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556)  
และโครงการสัมมนา  เร่ือง  “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) และเปาหมายตัวชี้วัด (Target)  
ในแผนกลยุทธ 4 ป เรียบรอยแลว จึงแปลงแผนกลยุทธ 4 ป เปนแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานครบ 4 พันธกิจ  คือ  ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งแผนดังกลาวประกอบดวย



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

30

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

สวนที่ 1  แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง  (สกอ.1.1–3.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ  / สกอ.1.1–3.3  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ)

สวนที่ 2  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2556 (สกอ.1.1–3.4 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ / สกอ.1.1–3.5 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน  4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

4.1 คณะจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
และโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการกําหนด
เปาประสงค/กลยุทธ/แผนงาน-โครงการ/ตัวชี้วัด/เปาหมายตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดอยางชัดเจน  
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 คณะมีดําเนินงานตามปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  และ  พ.ศ. 2556  ของสถาบัน  คือ  ดานการเรียนการสอน  การวิจัย  
การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานและสราง
ความเชื่อมั่นวาจะมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  และ  พ.ศ. 2556  
(สกอ.1.1–5.1 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2555  และ  พ.ศ. 2556)

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

6.1 คณะมีการกํากับ  ติดตามผลดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556  โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหาร  ปละ 2 ครั้ง คือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555   
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ

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
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 -   
30 เมษายน 2555) รอบ 6 เดือน)
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ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  (เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินทุนคณะ  ครั้งที่ 12/2555  วันที่ 8 ตุลาคม 2555  และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2555)  (สกอ.1.1–6.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  (1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) ของคณะบริหารธุรกิจ  (เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 5/2556  วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  
ครั้งที่ 3/2556  วันที่ 20 พฤษภาคม 2556) (สกอ.1.1–6.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 -   30 เมษายน 2556) รอบ 6 เดือน)

 เกณฑมาตรฐาน 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง  และรายงานผลตอผูบริหารและที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา

7.1 คณะมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป
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

และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)  รอบ 6 เดือน  และแผนปฏิบัติราชการ 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  การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย (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))



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

32

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

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

8.1 คณะนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 10 ป  ของคณะบริหารธุรกิจ  (พ.ศ. 2556 - 2565)  (สกอ.1.1–8.1 แผนกลยุทธ 10 ป  
ของคณะบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2556 - 2565) และแผนปฏิบัต ิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   
(สกอ.1.1-8.2 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยเฉพาะในเรื่องการปรับจํานวนรับ
นักศึกษา  และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ  ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร   

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

รายการหลักฐาน

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

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

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

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

สกอ.1.1–2.2 รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
สกอ.1.1–2.3 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555”
สกอ.1.1–3.1 NIDA Business School Strategic Map
สกอ.1.1–3.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ  
สกอ.1.1–3.3  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2556  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ  
สกอ.1.1–3.4  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  

ของคณะบริหารธุรกิจ
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สกอ.1.1–3.5  โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
ของคณะบริหารธุรกิจ

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

สกอ.1.1–5.1 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  และ  พ.ศ. 2556

สกอ.1.1–6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน 2555)  รอบ 6 เดือน

สกอ.1.1–6.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  รอบ 12 เดือน

สกอ.1.1–6.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  (1 ตุลาคม 2555 -   30 เมษายน 2556)  รอบ 6 เดือน

สกอ.1.1–7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ครั้งที่ 12/2555 
วันที่ 8 ตุลาคม 2555  และรายงานการประชุมคณะ/กรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

สกอ.1.1–7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 5/2556  วันที่ 16 
พฤษภาคม 2556  และรายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 3/2556  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

สกอ.1.1–8.1  แผนกลยุทธ 10 ป  ของคณะบริหารธุรกิจ  (พ.ศ. 2556 - 2565)
สกอ.1.1-8.2 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 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

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

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

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

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

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

2.1 คณะมีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร  โดยไดดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ
และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
ตามที่ สกอ. กําหนด  (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
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548)

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  เปดสอน 4 หลักสูตร  และคณะไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เรียบรอยแลว 1 หลักสูตร  
คือ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  และอีก 3 หลักสูตร  มีการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และมีการเตรียมความพรอมกอนเปดหลักสูตรใหมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง ดังนี้

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

3.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนของรายวิชาตางๆ  ในแตละหลักสูตร  
(สกอ.2.1-3.3  เอกสารประกอบการสอน)

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

(2) ดานวิชาชีพ  คณะมีนักวิชาการศึกษาซึ่งรับผิดชอบแตละโครงการ  ทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ดานอาชีพ  แหลงงาน  รวมถึงการพัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในอนาคต

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

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

3.6 จัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนจัดเตรียมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่จําเปนตองใชในหลักสูตร  อาทิ   

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

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงาน  มีระบบอินเตอรเน็ตไรสายที่ทําใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ  ไดโดยงาย

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

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

4.2 คณะทําการประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร  คือทุก 5 ป  ดังนี้

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

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

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

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (Ph.D. in Business Administration)   
เปดรับนักศึกษา  เมื่อภาคการศึกษา 1/2555  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 คณะมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม 
กํากับ  ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2  และขอ 3  ขางตน  ทุกหลักสูตร  ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  ไดแก (1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมในเอกสารประกอบการสอน  (สกอ.2.1-5.1 เอกสารประกอบการสอน)  (2) การปรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/โครงการ

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

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

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

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

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

ในปการศึกษา 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
ปการศึกษา

2554 2555
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 4

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

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

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เฉพาะบางสวนของหลักสูตร 
(ไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เปดสอน)

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวน
ของหลักสูตร และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

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

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนมุัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

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

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
ทั้งหมด

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถวน

- -

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

2554 2555
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนมุัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร

- -

- -ระดับปริญญาโท - -
- -ระดับปริญญาเอก - -

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 1,469 1,533
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,450 1,515
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - -
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ข) 1,450 1,515
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 19 18

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5  ขอ 5  ขอ
ผลการดําเนินงาน 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ 5  ขอ
คะแนนอิงเกณฑ  4 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.2.1- 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร  

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

(อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
สกอ.2.1-1.3  การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนของสถาบัน

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

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

2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  Inter-MBA    
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน (M.Sc. in  FIRM)    
4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance)  

สกอ.2.1-3.2  หลักฐานแสดงการผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
(ตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนาเลมหลักสูตร)  

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

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

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2  แนวทางตอไปนี้

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5

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

หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ

วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทา

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ

วิธีที่ 2

ขั้นตอนที่ 1  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละ 
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในปกอนหนาปที่ประเมิน

ขั้นตอนที่ 2  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจเลือกใชเกณฑการประเมินวิธีที่ 1  แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีอาจารยประจําทั้งหมด 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 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 60 ขึ้นไป  หรือ

ขั้นตอนที่ 1  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ปการศึกษา 2555

รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2555)

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
(ปการศึกษา 2555)

X 100จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
(ปการศึกษา 2555)

= 20.5
X 100

22.5
= 91.11

ขั้นตอนที่ 2  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
91.11

X 5
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)

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2554)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

(ปการศึกษา 2554)

=
20

X 100
22

= 90.91
รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2555)

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปการศึกษา 2555)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2555)

=
20.5

X 100
22.5

= 91.11

ขั้นตอนที่ 2  คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

= รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2555)

- รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2554)

= 91.11  - 90.91
= 0.20

ขั้นตอนที่ 3  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 12 ขึ้นไป)

คะแนนที่ได
=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา X 5

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=
0.20

X 5
12

= 0.08 คะแนน
= เต็ม 5 คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน
ปการศึกษา 

2554 2555
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 22 22.5

- -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 22 22.5
- -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 0

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

0 0

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

2 2

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

20 20.5

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 0 0
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 9.09 8.89
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 90.91 91.11

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
-รอยละปริญญาเอก ≥ รอยละ 80 ≥ รอยละ 80
- รอยละปริญญาโท - - -
- รอยละปริญญาตรี - - -
ผลการดําเนินงาน
-รอยละปริญญาเอก รอยละ 90.91 รอยละ 90.91 รอยละ 91.11 รอยละ 91.11
- รอยละปริญญาโท รอยละ 9.09 รอยละ 9.09 รอยละ 8.89 รอยละ 8.89
- รอยละปริญญาตรี รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 0
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.2.2-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 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 X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

ขั้นตอนที่ 2  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป

X 5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ

วิธีที่ 2 

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

คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต 
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต 

รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจเลือกใชเกณฑการประเมินวิธีที่ 1 แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งหมด 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
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต 
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555) =

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2555)

=
14

X 100
23

= 62.22

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 30 ขึ้นไป)

คะแนนที่ได =
62.22 X 5

30
= 10.37 คะแนน 
= เต็ม 5 คะแนน
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การประเมินแบบที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป ของป
การศึกษา 2554 และ 2555

รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554) =

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2554)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2554)

=
15

X 100
22

= 68.18

รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555)

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป (ปการศึกษา 2555)

X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

(ปการศึกษา 2555)

=
14

X 100
22.5

= 62.22

ขั้นตอนที่ 2 คํานวณคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป 
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป

= รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2555)

- รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปการศึกษา 2554)

= 62.22 - 68.18
= -5.96

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

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=
-5.96

X 5
6

= 0.00 คะแนน
= เต็ม 5 คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา
2554 2555

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 22 22.5
- -จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 22 22.5
- -จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 0

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 0
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 1 1
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1 2.5

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

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

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

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. ตออาจารยประจํา 90.91  84.44  
รอยละ ศ. และ รศ. ตออาจารยประจํา 68.18 62.22
รอยละ ศ. ตออาจารยประจํา 0 0
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. ≥รอยละ 80 ≥รอยละ 80
- รอยละ ศ. และ รศ. ≥รอยละ 50 ≥รอยละ 50
- รอยละ ศ. - -
ผลการดําเนินงาน
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. รอยละ 86.96 รอยละ 86.96 รอยละ 84.44 รอยละ 84.44
- รอยละ ศ. และ รศ. รอยละ 60.87 รอยละ 60.87 รอยละ 62.22 รอยละ 62.22
- รอยละ ศ. - - - -
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.2.3-1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2555   
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ
3 ขอ หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 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 / คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมี
ขีดความสามารถสูง  (Talent People) โดยระบบดังกลาวประกอบดวยกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแตกระบวนการในการวางแผน  การสรรหาคัดเลือก  การบริหารคาตอบแทน  สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีกลุมงานบริหารและธุรการ 
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  

1.2 ในการวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทั้งคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
ประกอบดวย  การวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนอัตรากําลัง  ซึ่งเปนแผนหลักสําหรับ
ใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําป  คือ  แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งแผนการจัดการความรูดวย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งอางอิงการดําเนินงานระดับสถาบันฯ  
กลาวคือ  สถาบันฯ  ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปงบประมาณ 2554 - 2558  (สกอ.2.4-1.1 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  ปงบประมาณ 2554 – 2558  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.) )  
ครอบคลุมในมิติตางๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแนวปฏิบัติทางดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ใหตอบสนอง สนับสนุนและเปนไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (พ.ศ.2551 - 2565)  โดยมุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญคือ   
ในระดับบุคคล  บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน  มีความรับผิดชอบตอสถาบันและสังคม  ในระดับสถาบัน  คือ  สถาบันมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  และเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   มีการติดตามและประเมินผลผลิตและผลลัพธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําแผนดังกลาว
สถาบันไดเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงรองคณบดี  ผูอํานวยการกอง  
เลขานุการคณะ/สํานัก  หัวหนากลุมงาน  จํานวน  72  คน  ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนโดยเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบัน-
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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  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554  และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554

2) การวางแผนอัตรากําลัง

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

3) แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  

ระดับสถาบันฯ  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555  ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ในการประชุม  ครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552  แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ  
คือ  เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตาม
สมรรถนะ  โดยผานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู  และเพื่อบริหารจัดการความรู
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน  ซึ่งสถาบันไดดําเนินการปฏิบัติตามแผนดังกลาวมาอยาง
ตอเนื่อง  ในปงบประมาณ 2554  สถาบันไดดําเนินการสํารวจการหาความตองการในการฝกอบรม (Training 
Needs)  เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ 2554   
โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น 
25 โครงการ  โดยแบงเปนของบุคลากรสายวิชาการ  4  โครงการ  และบุคลากรสายสนับสนุน 21 โครงการ
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ระดับคณะ  ไดจัดทําแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555  
และปงบประมาณ 2556  เพื่อพัฒนาบุคลากรและมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  (สกอ.2.4-1.3  แผนการจัดการ
ความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2556)  โดยในปงบประมาณ 2555  
คณะมีจํานวนกิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  และปงบประมาณ 2556  คณะมีจํานวน
กิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 4 กิจกรรม  มีการดําเนินการและทําการประชาสัมพันธเผยแพร
ใหบุคลากรของคณะรับทราบผานชองทางตางๆ  เชน  การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ (MBA Staff 
Meeting on Knowledge Management) Website : www.nidabusinessschool.com การจัดมุมความรู  
KM Corner เพื่อเผยแพรขาวสาร  กําหนดการจัดกิจกรรม  ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว  ตลอดจน
เผยแพรขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชน  

 เกณฑมาตรฐาน 2  มีการบริหาร  และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน  โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ  
ดังนี้

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

2.2 การติดตามตรวจสอบมาตรฐานภาระงานของสายวิชาการ

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

(ตอป)
ผศ.

(ตอป)
รศ.

(ตอป)
ศ.

(ตอป)

ผูตอเวลาราชการ
รศ.

(ตอป)
ศ.

(ตอป)
1. งานสอน 1 วิชา

(และ)
3 วิชา
(และ)

3 วิชา 
(และ)

3 วิชา 
(และ)

2 วิชา
(และ)

2 วิชา
(และ)

2. งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

- 1 รายการ 
(หรือ)

2 รายการ 
(หรือ)

- - -

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

- 1 รายการ
(หรือ)

2 รายการ
(หรือ)

2 รายการ 
(หรือ)

- -

4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบไดกับงานวิจัยตามขอ 2

- 1 รายการ
(หรือ)

2 รายการ 
(หรือ)

- - -

5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบไดกับงานวิจัยตามขอ 8

- - - 1 รายการ 
(หรือ)

- -

6. บทความทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ 

- 2 รายการ
(หรือ)

- - - -

7. บทความทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 

- 1 รายการ
(หรือ)

- - - -

8. งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

1 รายการ 
(หรือ)

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

2 รายการ 
(และ)

2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ
(และ)

2 รายการ
(และ)

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

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

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

ระดับสถาบัน  ไดดําเนินการภายใตแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ 
คือ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตาม
สมรรถนะโดยผานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู  และเพื่อบริหารจัดการความรู  เพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน  นอกจากแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ระยะ  4  
ปแลว  สถาบันยังไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูรายป  ซึ่งมีความสอดคลองกับพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูระยะ  4  ป  โดยไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป  2552  นอกจากการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูซึ่งมุงเนนการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) 
ซึ่งสถาบันไดกําหนด นอกจากนี้  สถาบันยังมีการพัฒนาบุคลากรตามเสนทางความกาวหนาของอาชีพ (Career 
Path) โดยสถาบันไดออกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554  (สกอ.2.4-2.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและ
คัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ  พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สพบ.))  และขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.6 ขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งบุคลากรตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (อางอิง
ขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)) ใหสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลใหม

ระดับคณะ สงบุคลากรเขารวมในโครงการ/กิจกรรม  การอบรม/ตามที่สถาบันจัด  และมี
การดําเนินการภายใตแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555  ดังนี้

แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1. การอบรม/สัมมนา  (By Training)

1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่  "การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบรหิารธุรกิจ  
ปการศึกษา 2555"

1 ก.ย.54  หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ 
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

1.2 โครงการฝกอบรม - การใชระบบสารสนเทศภายใน
สถาบัน เรื่อง "การใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซต 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(WWW.NIDABUSINESSSCHOOL.COM)"

1 มี.ค.55 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สพบ.

1.3 โครงการฝกอบรม "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดตอประสานงาน" รุนที่ 3

ต.ค.54 - ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 
อาคารบุญชนะ อัตถากร
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

2. การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน  (By Doing)

2.1 สงเสริมคณาจารยเขารวมนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สพบ. ประจําป 2555   

3 เม.ย.55 สพบ.

2.2 สงเสริมคณาจารยเขารวมนําเสนอผลงานใน 
International Conference on Advancement 
of Development Administration 2011  
(ICADA 2011) 

สพบ.

2.3 การจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ  อยางนอย    
ปละ 1 เลม  (เลมท่ี 9-10)  "วารสารบริหารธุรกิจ นิดา  
(NIDA BUSINESS JOURNAL)"  

พ.ย.54 -

3. การประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู  (By Sharing)

3.1
3.2

การประชุมคณะบริหารธุรกิจ
การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ
(MBA Staff Meeting on Knowledge 
Management)

ต.ค.54 - ก.ย.55
ต.ค.54 - ก.ย.55

สพบ.
สพบ.

 เกณฑมาตรฐาน 3  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะบริหารธุรกิจจัดใหมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดี
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  ตัวอยางเชน  

3.1 ระบบการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน และนโยบายการดูแลสุขภาพแกบุคลากร
1) โครงการประกันสุขภาพกลุม  ระดับสถาบันฯ  จากบริษัทไทยประกันชีวิต  ระดับคณะ

จาก  BUPA  ทั้งในและตางประเทศ (สกอ.2.4-3.1  สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA  (อางอิงขอมูลกลุมงาน
บริหารและธุรการ) )

2) สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ  สื่ออิ เล็กทรอนิกส  และอุปกรณการเรียนการสอน  
สําหรับอาจารยและเจาหนาที่  (สกอ. 2.4-3.2 สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ  สื่ออิเล็กทรอนิกส  และอุปกรณ
การเรียนการสอน (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) )

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

4) เงินรางวัลการปฏิบัติงานประจําปใหแกเจาหนาที่ที่มีผลงานดีเดน (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  บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงาน
ในหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นใจในความมั่นคงของหนวยงาน  มีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

 เกณฑมาตรฐาน 4  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา  
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

  4.1 คณะใชระบบและกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามใหคณาจารย 
คณะบริหารธุรกิจไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา  กลาวคือ  มีการนําความรูจากผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรูของนักศึกษา  ปรากฏในเอกสารประกอบการสอน  (สกอ.2.1-4.1 เอกสารประกอบการสอน)  สวน
บุคลากรสายสนับสนุนไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการอบรม  สัมมนา  มาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  
ไดแก  การนําความรูเรื่อง  PDCA  ที่ไดรับจากการสัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการ
ปฏิบัติงาน  คือ  การวางแผนการทํางาน  ลงมือปฏิบัติ  ประเมินผลการทํางาน  และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

 เกณฑมาตรฐาน 5  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

5.1  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดจัดทําขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
วาดวย  จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552  (สกอ.2.4-5.1 ขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.))  ทําการเผยแพรใหบุคลากรทั้งสถาบันฯ  ไดทราบ  และ
ถือปฏิบัติ  โดยการจัดพิมพเปนรูปเลมแจกจายไปทุกคณะ/หนวยงาน  และทําการเผยแพรใน  Website : 
www.nida.ac.th  (สกอ.2.4-5.2 www.nida.ac.th)  ทั้งนี้  ในขอบังคับฯ  ดังกลาว  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ  ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ  และกํากับ ตรวจสอบ และรายงานผลตอสถาบัน  
รวมทั้งสถาบันไดจัดใหมีโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมของสถาบันเปนประจําทุกป  โดยผูบริหารของสถาบันได



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

58

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

พบปะ  ใหโอวาท  และใหความรูกับบุคลากรใหมทั้งสายวิชาการ  และสายสนับสนุน  ซึ่งผูบริหารไดเนนให
บุคลากรใหม  ตระหนักและยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  พรอมทั้งถายทอดคานิยมรวม  
วิสัยทัศน  นโยบาย ภารกิจ  พันธกิจ  และเปาหมายของสถาบัน  เพื่อรวมกันขับเคลื่อนสถาบันไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)  

และในระดับคณะยังไดมีการสงเสริมโดยการจัดทําปายจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัย 
และติดประกาศใหอาจารยไดรับทราบโดยทั่วกัน

 เกณฑมาตรฐาน 6  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน

คณะมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 
2555  คณะไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรู  ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  และมีการดําเนินการตามแผน
จัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  จํานวน 5 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 83.33  (สกอ.2.4-6.1 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2555) และ
ปงบประมาณ 2556  คณะไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรู  ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม  และมีการดําเนินการ
ตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  จํานวน 4 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 100  (สกอ.
2.4-6.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2556)

นอกจากนี้  สําหรับสายวิชาการ  สถาบันฯ ไดกําหนดใหคณะรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปการศึกษาละ  1 ครั้ง  เพื่อกํากับและ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของสถาบัน  และสรุปผลการดําเนินการดังกลาวเสนอสภา
สถาบันและคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในเดือนกันยายนของทุกป

 เกณฑมาตรฐาน 7  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

7.1 จากขอมูลในเกณฑมาตรฐาน  6  คณะไดนําขอมูลมาดังกลาวมาเปนขอมูลประกอบ 
การจัดทําแผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2556  โดยแผนดังกลาวมีแนวทางการพัฒนา  3  แนวทาง  
ตามที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูระยะ  4  ป  คือ  Leaning by Doing, 
Leaning by Sharing  และ  Leaning by Training  ซึ่งมีกิจกรรมหรือชองทางการพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ 
สําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกประเภท  (สกอ.2.4-7.1 แผนพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2556)

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

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

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

สกอ.2.4-1.3  แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555
สกอ.2.4-2.1  แผนอัตรากําลัง 4 ป  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554-2559

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

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

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

สถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

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

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

สกอ.2.4-3.1  สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA  (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) 
สกอ.2.4-3.2 สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ  สื่ออิเล็กทรอนิกส  และอุปกรณการเรียนการสอน 

(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ) 
สกอ.2.4-3.3  สวัสดิการการไปศึกษาดูงานตางประเทศของบุคลากรในคณะ

(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ)
สกอ.2.4-3.4   เงินรางวัลการปฏิบัติงานประจําป (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ)
สกอ.2.1-4.1 เอกสารประกอบการสอน
สกอ.2.4-5.1 ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  พ.ศ. 2552 
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)  

สกอ.2.4-5.2 www.nida.ac.th
สกอ.2.4-6.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ 2555
สกอ.2.4-6.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ 2556
สกอ.2.4-7.1 แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ 2556
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ตัวบงชี้ที่ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู       
                     (ประเมินระดับสถาบัน)

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ

ผลการดําเนินงาน   (ประเมินระดับสถาบัน)

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES  
ตอเครื่อง  

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย 
ในดานหองเรียน  หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ  โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

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

ที่สนองความตองการของผูรับบริการ

รายการหลักฐาน (ประเมินระดับสถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่  2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน                             

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้

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

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

 เกณฑมาตรฐาน  2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  โดยดําเนินการดังนี้

2.1 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  แตละรายวิชา 
โดยระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้  - จุดมุงหมายของรายวิชา  - ลักษณะและการดําเนินการ  เปนการระบุ
คําอธิบายรายวิชา  จํานวนชั่วโมงการสอน  และการใหคําปรึกษา   - การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  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

ทุกรายวิชาที่เปดสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง    
ทั้งในและนอกหองเรียน  อาทิ  จัดใหมีการอภิปรายกลุม  วิเคราะหปญหา  สัมมนา  ทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัย  เรียนรูนอกสถานที่  เชน  วิชา  บธ.829  สัมมนาการตลาด  ไดมีการสงเสริมใหนักศึกษา
ไดมีการฝกปฏิบัติจริง  โดยมอบหมายใหนักศึกษาบริหารจัดการราน  NIDA Shop  ทํานักศึกษาไดมีโอกาสนํา
ทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกตในการแกปญหา  วางแผน  วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางการตลาด  
เปนตน (สกอ.2.6-3.1 เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน  หรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้

4.1 คณะบริหารธุรกิจไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษา (Advisory Board)  ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ  คําปรึกษา  ในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  การสอน  งานวิจัย  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสวนรวม  
ตอผูบริหาร/ผูอํานวยการหลักสูตรตางๆ และ/หรือคณาจารยประจําคณะ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูมี
ประสบการณทางธุรกิจ  ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ  รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม  
(สกอ.2.6-4.1 คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board – อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ)

4.2  มีการเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล  องคกรภายนอก  คณะที่ปรึกษา (Advisory Board)  
มาเปนวิทยากรในวิชาสอน  โดยในปการศึกษา 2555  คณะไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  อาทิเชน  
คุณวิวรรธน  เหมมณฑารพ,  คุณศักดา  สรรพปญญาวงศ,  คุณวรวุฒิ  อุนใจ,  คุณสรรคชัย  เตียวประเสริฐกุล,  
คุณปยะมินท  รังษีเทียนไชย  เปนตน  (สกอ.2.6-4.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร – อางอิงหลักฐานกลุมงาน
การศึกษา)

นอกจากนี้  คณะฯ  ยังเนนวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมา
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. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ
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
รายวิชาจะมีการระบุงานวิจัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน  และคณะยังไดสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัย
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 ในปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษา 1/2555 คณะบริหารธุรกิจมีผลการประเมินความ
คิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยต่ํากวา  3.51  คะแนน  โดยเปนอาจารย
ภายใน  จํานวน 1 ทาน  และอาจารยพิเศษ  จํานวน 2 ทาน  และภาคการศึกษา 2/2555  มีผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยต่ํากวา  3.51  คะแนน  จํานวน 1 ทาน  
(สกอ.2.4-6.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย  
ในทุกรายวิชา - อางอิงหลักฐานกองแผนงาน สพบ.)

 เกณฑมาตรฐาน 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา  ตามผลการประเมินรายวิชา  โดยดําเนินการดังนี้   

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

7.2 ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินความคิดเห็น
ของผูเรียน ในปการศึกษา 2554 ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ  
อาทิเชน  สงเสริมใหมีการศึกษาจากกรณีศึกษามากขึ้น  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการซักถามเพื่อพัฒนาความรู
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของไทย เพิ่ม VDO แสดงตัวอยางที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอน การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เปนตน  (สกอ.2.6-7.2 ตัวอยาง Course Syllabus - อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการศึกษา)  
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ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

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

รายการหลักฐาน

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

- อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-1.3 แผนการสอนรายภาคการศึกษา - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-1.4 เอกสารสื่อการสอน เชน Power Point - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-2.1 โครงการศึกษาดูงาน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-3.1 เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-4.1 คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board - อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ
สกอ.2.6-4.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-4.3 หนังสือเชิญ Visiting Professor – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.6-5.1  สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  คณะบริหารธุรกิจ  

ปการศึกษา 2555
สกอ.2.6-5.2  ตัวอยาง Course Syllabus - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา  
สกอ.2.4-6.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

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

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค 1  และ ง

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2  ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4  ขอ
มีการดําเนินการครบ

5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  ตามเกณฑทั่วไป  และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

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

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

ระดับคณะ  ดําเนินการดังนี้
1.1 ในป 2552  คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

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

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

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

2)  ประเด็นเรื่องหลักสูตร   พบวา  

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

1.2 คณะบริหารธุรกิจ  จึงไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความต องการ
ของผูใช บัณฑิต  ไวดังนี้

I. MBA Learning Goals and Learning Objectives

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

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

long-term solutions
2. Integration of Business Functions

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

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

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

CSR activities.
4.  Leading Change

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1  คณะบริหารธุรกิจไดทําการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา  ตามผลการประเมินรายวิชา  โดยนําผลการประเมินความคิดเห็น
ดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  เชน  การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่  สอดแทรกเรื่อง CSR  (Corporate Social Responsibility) และการ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและพลังงานในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี เชน บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนช จํากัด และ บริษัท 
สายการบินนกแอร จํากัด  เปนตน (สกอ.2.7-2.1 เอกสารประกอบการสอน – อางอิงหลักฐานกลุมงาน
การศึกษา)

  เกณฑมาตรฐาน 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อต อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

3.1  คณะบริหารธุรกิจมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร  กลาวคือ  มีนักวิชาการศึกษา  
ซึ่งรับผิดชอบแตละโครงการดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการ
ติดตอประสานงาน  เชน  Google,  Facebook, line  เปนตน  มีการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งทางดานวิชาการ  
วิชาชีพ  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ดานการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  (สกอ 2.7-3.1 รายงานการ
จัดสรรงบประมาณประจําป - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ)

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีระบบและกลไกการส งเสริมให นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  

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

4.2  มีคณะกรรมการเงินทุนคณะ  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการเขารวมการประชุม
ทางวิชาการของนักศึกษา

4.3 คณะมีการจัดประชุมวิชาการของสารนิพนธจากการคนควาอิสระ : การศึกษาธุรกิจแบบ
บูรณาการ ในสาขาบริหารธุรกิจ  เพื่อเปนเวทีในการเผยแพรสารนิพนธใหแกนักศึกษาทุกโครงการ (สกอ.2.7-4.1 
ตัวอยางรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการของสารนิพนธจากการคนควาอิสระ : การศึกษาธุรกิจแบบ
บูรณาการ ในสาขาบริหารธุรกิจ)
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 เกณฑมาตรฐาน  5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมให แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ/สถาบัน

5.1 ระดับสถาบัน  โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา  และดําเนินการจัดกิจกรรม/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

และจริยธรรมระดับสถาบันมาผนวกกับกิจกรรม/โครงการระดับคณะ  และจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมระดับคณะ  (สกอ.2.7-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ)  และประชาสัมพันธใหแก
นักศึกษาที่สนใจ  และใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการระดับสถาบันดังกลาว  
นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจยังไดจัดทํา  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อใชเปน
มาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ  และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขา
สอบทุกครั้ง  และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาดวย  (สกอ.2.7-5.2
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)

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

  เกณฑมาตรฐาน 7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ  
และมีการนําไปตีพิมพ เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ ม ง)

1.1 สํานักวิจัยไดจัดอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและ
มีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (สกอ.2.7-7.1 อางอิงการดําเนินงานของสํานักวิจัย)

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

รายการ
ป 2554 ป 2555

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

รายการหลักฐาน

สกอ.2.7-1.1 รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สกอ.2.7-2.1 เอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ 2.7-3.1 รายงานการจัดสรรงบประมาณประจําป - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ 
สกอ.2.7-4.1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ 2.7-4.2 โปสเตอรการประชุมวิชาการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.7-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.2.7-5.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
สกอ.2.7-7.1 อางอิงการดําเนินงานของสํานักวิจัย
สกอ.2.7-7.2 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.2.7-7.3 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาเอก - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 ขอ
มีการดําเนินการ  

3 ขอ
มีการดําเนินการ 

4 ขอ
มีการดําเนินการ  

5  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

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

1.1 ระดับสถาบัน  จัดทําขอบังคับวาดวยสโมสรนักศึกษา,  ขอบังคับวาดวยชมรมตางๆ,  
ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา,  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย 
พฤติกรรม  ดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (สกอ.2.8-1.1 
อางอิงขอมูลจากกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)  เพื่อเปนนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันใหมี
ความรูคูคุณธรรม  และสถาบันสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเนื่อง  ไดแก  ชมรมพุทธศาสตรไดจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมจริยธรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดย
การจัดโครงการปฏิบัติธรรมเปนพุทธบูชา  ประจําทุกเดือน  

1.2 ระดับคณะ  จัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ เร่ือง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อสรางจิตสํานึก
ใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตในการสอบ (สกอ.2.8-1.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 
เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)

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

2.1  ระดับสถาบัน  ทําการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลในขอ 1.1 ผานทาง website :  
www.nida.ac.th  หนังสือเวียน  กระดานขาวสาธารณะทางระบบ ICS  และระบบ E-Doc (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส)  และมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ  การจัดบอรด  เพื่อใหผูบริหาร  คณาจารย  นักศึกษา  และ
ผูเกี่ยวของไดทราบอยางทั่วถึง  (สกอ.2.8-2.1 website :  www.nida.ac.th / สกอ.2.8-2.2 ระบบ ICS 
ของสถาบันฯ)

2.2  ระดับคณะ  ทําการแจกประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  
ใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขาสอบทุกครั้ง  รวมถึงการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบ
ในวันปฐมนิเทศ  และและมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ  การจัดบอรด  เพื่อใหนักศึกษาและผูเกี่ยวของได
ทราบอยางทั่วถึง
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในข อ 1  โดยระบุตัวบ งชี้และเป าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน  โดยดําเนินการดังนี้

3.1  ระดับสถาบัน   โดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  มีแผนการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ดานเสริมสรางพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1  โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน เชน  มีการระบุตัวบงชี้  และกําหนดเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจนทุกโครงการ
กิจกรรมตามจํานวนที่จัด  (สกอ 2.8-3.1 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดานเสริมสรางพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

3.2  ระดับคณะ  ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว

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

4.1 ระดับสถาบัน  มีการประเมินผลโครงการ (สกอ 2.8-4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ - 
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ที่กําหนดในขอ 3  โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ เชน ในการจัด
กิจกรรมโครงการตามแผนงานกลุมงานกิจการนักศึกษามีการประเมินผลโครงการตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ที่กําหนดระบุอยูในแบบฟอรมการจัดกิจกรรมทุกโครงการ  เชน  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  (สกอ 2.8-4.2 
รายชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรม - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  เปาหมายในการจัดกิจกรรม และแตละ
โครงการจะมีการประเมินผลโครงการโดยมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ (สกอ 2.8-4.3 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม / โครงการ - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  ใหกับผูเขารวมกิจกรรม
โครงการทุกโครงการ และมีการสรุปผลของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 90 ของตัวบงชี้ของโครงการ (สกอ 2.8-4.4 แบบสรุปความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม  มีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) เชน 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.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได รับการยกย องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน วยงานหรือองคกรระดับชาติ
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ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

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

รายการหลักฐาน

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

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

- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.2.8-4.4 แบบสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90 

- อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
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องคประกอบที่  3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ตัวบงชี้  :   จํานวน 2 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  3.1   ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร       

ชนิดตัวบงชี้ :   กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3 ขอ

มีการดําเนินการ  
4  หรือ  5 ขอ

มีการดําเนินการ 
6  ขอ

มีการดําเนินการ  
7  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงาน  7  ขอ  ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน 1.  มีการจัดบริการให คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช ชีวิตแก 
นักศึกษา         

ระดับสถาบัน  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
คือ  มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา  ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกคณะทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการจัดกิจกรรมในดานตางๆ  ใหกับนักศึกษาของสถาบันครอบคลุม  โดยให
คําแนะนําทั้งในดานวิชาการ  สวัสดิการ  การจัดกิจกรรมและการใชชีวิตของนักศึกษา

สถาบัน  มีการแตงตั้งผูชวยอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา คอยกํากับดูแลและใหคําปรึกษากับ
นักศึกษาทุกดานและสถาบันไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศรวมในระดับสถาบันเพื่อใหความรูและแนะแนวกับนักศึกษา
ในการใชชีวิตในสถาบัน  เชน  ในดานหอพัก  ดานเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา และมีการจัดทําคูมือ
นักศึกษาใหม ใหกับนักศึกษาแจกในวันปฐมนิเทศดวย  

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

ระดับคณะ  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
โดยมีรายละเอียดที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้

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

ในปการศึกษา 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 กลยุทธการเจรจาตอรองเพื่อ
ความสําเร็จอยางเหนือชั้น”, “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)  
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  เกณฑมาตรฐาน  2.  มีการจัดบริการข อมูลขาวสารที่เป นประโยชนต อนักศึกษา   

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

ปจจุบัน  มีการใหบริการขอมูลขาวสารทาง Social network  (Twitter Facebook) และมีการจัดบอรดใหความรู
กับนักศึกษาตามสถานการณตางๆ 

(2) การสงขอมูลขาวสารความรูที่มีประโยชนของสถาบันใหนักศึกษาไดทราบ โดยการจัดทํา
เครือขายโทรทัศน LCD  โดยติดตั้งไวที่โรงอาหาร  ที่ชั้นลางอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา  อาคารมาลัย หุวะนันท  
ซึ่งนักศึกษาสามารถรับชมไดเมื่อวางจากการเรียนและมีการนั่งประชุมกลุม  หรือพักผอนหลังจากเลิกเรียนแลว

(3) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการใหบริการตางๆ ที่อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา  
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  สถาบันยังมีการบริการโดยบุคลากรของสถาบันในการตอบขอมูลขาวสารทาง
โทรศัพทใหกับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไมสะดวกในการเดินทางมาที่สถาบันอีกดวย  สถาบันจัดกลองรับฟง
ความคิดเห็น  5  จุดบริเวณอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา  และกลองรับฟงความคิดเห็นของศูนยราชการ
ใสสะอาด  ที่บริเวณชั้นลาง  อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา  โดยมีไวเพื่อรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  ของนักศึกษา
ของสถาบัน (สกอ.3.1-2.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

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

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

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

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

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

บริเวณที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8,  บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10  อาคารบุญชนะ อัตถากร  

 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ ทางวิชาการและวิชาชีพแก 
นักศึกษา  

ระดับสถาบัน  มีการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับดานการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพิ่ม
ประสบการณวิชาชีพ  โดยจัดสัมมนาเครือขาย  MOU  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  8  สถาบัน  
และไดเชิญผูบริหารของสถาบันเครือขายรวมเสวนาแสดงความคิดเห็นเรื่อง  “ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจาก
การประกันคุณภาพ”  อีกทั้งกลุมงานกิจการนักศึกษา  ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาฝกงาน  ในดานการ
ใหยืมอุปกรณกีฬาและการใหบริการดาน  Fitness  มีการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรูประสบการณจากพี่สูนอง  



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

77

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

โดยเชิญศิษยเกามาเปนวิทยากรและถายทอดใหความรูและประสบการณกับนักศึกษาเพื่อเสริมสรางองค
ความรูใหกับรุนนอง  อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาประชุมวิชาการในดานตางๆ ใหกับนักศึกษา
ของสถาบันไดรับการพัฒนาเสริมสรางประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง  (สกอ.3.1-3.1
อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  

ระดับคณะ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ   
โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาถายทอดประสบการณวิชาการและใหความรูวิชาชีพกับนักศึกษาในหัวขอตางๆ 
(สกอ.3.1-3.2  แผนงาน/โครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)   ดังนี้

ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1 โครงการเตรียมความพรอมสําหรบันักศึกษา 

โครงการ Y-MBA รุนที่ 33-34  
4-5 สิงหาคม 2555

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2 การแขงขันกีฬาภายใน โครงการ Y-MBA รุนที่ 31-34

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในแตละรุน
28 ตุลาคม 2555

เวลา 9.00-18.00 น.
3 กิจกรรมศึกษาดูงาน  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 15 พฤศจิกายน 2555
4 โครงการอบรม Career Development Center

หัวขอ “Negotiations กลยุทธการเจรจาตอรองเพื่อความสําเร็จอยาง
เหนือชั้น” โดย ผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร

26 พฤศจิกายน 2555

5 โครงการอบรม Career Development Center
หัวขอ “Team Building” โดย ผศ.ดร.บุษกร  วัชรศรีโรจน

26 พฤศจิกายน 2555

6 กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ 
โครงการ RMBA  รุน 71  หัวขอ “Break the Ice”  
โดย อาจารยสุพัฒน  สังขสายศิริกลุ

4 ธันวาคม 2555

7 กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA  รุน 71 หัวขอ “Self Expression and Business 
Etiquette”  โดย ดร.ธัญดา  ธัญทิพพสาร

4 ธันวาคม 2555

8 กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA  รุน 71  หัวขอ “Business Presentation”  
โดย ผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร

6 ธันวาคม 2555

9 โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน  สําหรับโครงการ Y-MBA 
รุนที่ 29-30

22 ธันวาคม 2555
ณ สนามกอลฟนวธานี

10 กิจกรรมศึกษาดูงาน  บริษัท เอสซจีี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 10 มกราคม 2556
11 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA  รุน 67  

หัวขอ “MBA ในความคาดหวังขององคกร”  
โดย คุณวิวรรธน  เหมมณฑารพ

14 มกราคม 2556

12 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา  โครงการ RMBA รุน 67  
หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการเงิน”  
โดย คุณศักดา  สรรพปญญาวงศ

14 มกราคม 2556

13 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA  รุน 67  
หัวขอ “ปจจัยความสําเร็จของการเปนผูประกอบการ”  
โดย คุณวรวุฒิ  อุนใจ

14 มกราคม 2556
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ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
14 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA  รุน 67  

หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการตลาด”  
โดย คุณสรรคชัย  เตียวประเสริฐกุล

14 มกราคม 2556

15 การสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โครงการ RMBA รุนที่ 71, 
English MBA รุนที่ 24  และ YMBA รุนที่ 35

22 มกราคม 2556

16 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน 
หัวขอ “Approach The Career Consultant”
โดย คุณปยะมินท  รังษีเทียนไชย

7 มีนาคม 2556

17 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน 
หัวขอ “Personal Development” โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ  ผดุงชีวิต

7 มีนาคม 2556

18 โครงการอบรม “Business Presentation”
โดย ผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร

28 มีนาคม 2556

 เกณฑมาตรฐาน  4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา

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

อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมโครงการนิดานัดพบแรงงาน  โดยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกาเปนประจําทุกปการศึกษา  และสถาบันมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาของคณะและยังมี
การจัดงานคืนสูเหยาใหกับศิษยทุกคณะไดกลับมาพบปะและสรางเครือขายระหวางศิษยเกาดวยกันอีกดวย  
(สกอ.3.1-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

ระดับคณะ  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี้
1)  มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  ดําเนินการโดยสมาคมศิษยเกานักศึกษา

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

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

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

4) 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 
โครงการสัมมนาวิชาการประจําป 2556  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในวันที่ 1 เมษายน 2556
(สกอ.3.1-5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  และมีการเชิญศิษยเกาเขารวมงานดังกลาว  

ระดับคณะ  ดําเนินการโดยสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ  (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  ในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  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) จัดซุมแสดงความยินดี และแจกอาหารวางพรอมน้ําดื่มกับมหาบัณฑิต  วันพฤหัสบดีที่ 29 

มกราคม 2556 เพื่อเปนการแสดงความยินดี แดมหาบัณฑิตที่เขารับประราชทานปริญญาบัตร
4) จัดการแขงขันกอลฟประจําป ครั้งที่ 11 วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกอลฟ 

เดอะ เลกาซี่

กิจกรรมเพื่อสังคม
1) รวมพิธีไหวครู และพิธีมอบโลนักศึกษาเกาดีเดน, มอบรางวัลเรียนดีแกนักศึกษา ประจําป 2555 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร

2) เขาเฝาทูลละอองพระบาททูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการแขงขันกอลฟการกุศล เพื่อ
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร
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  เกณฑมาตรฐาน  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให บริการในข อ 1-3  ทุกข อ  
ไม ต่ํากว า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5

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

1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตในสถาบัน 
2. การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาศิษยเกา
3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3  โดยในการ
จัดกิจกรรมทุกโครงการ  มีประเมินคุณภาพการใหบริการทุกโครงการในขอ 1-3  โดยสรุปผลจากแบบสอบถาม
จากผูเขารวมกิจกรรม  ซึ่งผลสรุปทุกกิจกรรมไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 (จากคะแนน 5) (สกอ.3.2-6.1
สรุปผลการประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให บริการมาใชเป นข อมูล   
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา   

ระดับสถาบัน  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา  เชน  กลุมงานกิจการนักศึกษา  มีการนําผลการสํารวจ
การจัดกิจกรรม/โครงการของนักศึกษามาพิจารณารวมกับผูที่เกี่ยวของ  โดยมีการนําผลการประเมินมาสรุป
ในการประชุมอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา  โดยประชุม 3 เดือน/ครั้ง  และที่ประชุมกลุมงาน
กิจการนักศึกษา  กองงานผูบริหาร  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ  อีกทั้ง
ยังมีการใหสโมสรนักศึกษาจัดทํารายงานสรุปวิพากษของสโมสรนักศึกษา  เก่ียวกับการใหบริการของหนวยงาน
ตางๆ  ของสถาบันที่เกี่ยวของกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมตางๆ  ของโครงการกิจกรรมนักศึกษา  มาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษาอยางตอเนื่อง และไดจัดทําเอกสารสรุปผล
การรายงานนําเสนอผูบริหารทราบ  (สกอ.3.1-7.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเรียน  ในปการศึกษา 2554  ไปปรับปรุงการจัดบริการที่ตอบสนองนักศึกษาตางๆ  อาทิเชน  
ปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยาย,  ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ,  ปรับปรุงการใหบริการ,  จัดกิจกรรม /
โครงการในหัวขอที่นักศึกษาตองการในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ปการศึกษา 2555  (สกอ.3.1-7.2
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

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

สกอ.3.1-1.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-1.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.3.1-1.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา  
สกอ.3.1-2.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-2.2 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal)
สกอ.3.1-3.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-3.2  แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.1-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-4.2 เอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

- อางอิงหลักฐานจากสมาคมศิษยเกาฯ
สกอ.3.1-4.3 วารสารบริหารธุรกิจนิดา (NIDA Business Journal)
สกอ.3.1-4.4 http://www.nidabusinessschool.com (alumni)
สกอ.3.1-4.5 https://www.facebook.com nidabusinessschoolalumni
สกอ.3.1-5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-5.2 แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานสมาคมศิษยเกาฯ
สกอ.3.2-6.1 สรุปผลการประเมินโครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.1-7.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.3.1-7.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่  3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้    : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

          1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 ขอ
มีการดําเนินการ  
3  หรือ  4 ขอ

มีการดําเนินการ 
5  ขอ

มีการดําเนินการ  
6  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบันฯ  ซึ่งดําเนินการโดยกลุมงาน
กิจการนักศึกษา  ในสวนของคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 6 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
ดังนี้

  เกณฑมาตรฐาน  1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน   

ระดับสถาบัน  มีการจัดทําแผนบริหารการจัดทํากิจกรรมนักศึกษาประจําป  (สกอ.3.2-1.1 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ปการศึกษา 2555  - อางอิง
หลักฐานระดับสถาบัน)  และมีแผนบริหารงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2-1.2 อางอิงหลักฐาน
ระดับสถาบัน) และแผนพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน เชน  มีการจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษาประจําป  คลอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  โดยมีกิจกรรมดานวิชาการ  ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  ดานการ
บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการสงเสริมดานประชาธิปไตย  มีแผนบริหารงบประมาณ  ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปงบประมาณ  
และสโมสรนักศึกษาไดจัดทําโครงการกิจกรรมตามแผนการดําเนินการการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําป  (สกอ.
3.2-1.3 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)  และกลุมงานกิจการนักศึกษายังไดจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

  ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษาตาม
แผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา  นอกจากนี้  คณะบริหารธุรกิจ  ยังไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวยกิจกรรม/โครงการระดับสถาบันและคณะ  ซึ่งครอบคลุม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  เชน  ดานวิชาการ  ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย (สกอ 3.2-1.4 
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

ระดับสถาบัน  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  เชน 
การเขารวมกิจกรรมสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน  และจัดใหมีโครงการ
บรรยายใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเห็นความสําคัญและเพิ่มทักษะแกนักศึกษาในการ
จัดโครงการประกันคุณภาพดังกลาว 

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

ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  ไดแก

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

นอกจากนี้  คณะไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการระดับสถาบัน  ซึ่งจัดโดยกลุมงานกิจการ
นักศึกษาอีกดวย

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

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

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

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา  เชน  มีโครงการกีฬาภายใน  โครงการ
แขงขันกีฬานิดาฟุตบอลนิดาคัพ (ชมรมฟุตบอล)  โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล  โครงการแขงขันกีฬา
บัณฑิตสัมพันธแหงประเทศไทย  โครงการแขงขันเทเบิลเทนนิสในสถาบัน (ชมรมเทเบิลเทนนิส)  
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-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  เชน  มีโครงการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  โครงการแบงปนความรัก ความหวงใย และมอบอนาคตที่สดใสแกนกตัวนอยไรรังนอน  โครงการ
บริจาคโลหิต 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  เชน  มีโครงการจริยธรรมและศาสนา  ในกิจกรรม
วันมาฆบูชา  กิจกรรมวันอาฬหบูชา  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เชน  โครงการพิธีไหวครูประจําป  โครงการดนตรีในสวน

ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  นอกจากนี้ 
คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจ  และ
มีการดําเนินงานตามแผนดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป (สกอ.3.2-3.2 แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ)  ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  เชน  กิจกรรมการสงเสริมสรรถนะ 
วาที่ผูนําภาคธุรกิจ  กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี  กิจกรรมเตรียมความพรอมกอน
สําเร็จการศึกษา  โครงการอบรม Career Development Center  

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เชน  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  เชน  โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ-
เจาอยูหัวฯ  โดยจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

  เกณฑมาตรฐาน  4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน  

ระดับสถาบัน   มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา เพื่อเปนองคกรสรางเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอก  มีกิจกรรมโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางนักศึกษาภายทั้งภายในและภายนอก
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  คือ  
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  3. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย  4.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี   5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   6. สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  7. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ  8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปนตน  

ระดับคณะ  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  กลาวคือ  
เขาเปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา  และเขารวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ  ขางตน

  เกณฑมาตรฐาน 5. มีการประเมินความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

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

ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2554  โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ  ครั้งที่ 
3/2554  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554  และนําผลการประเมินมาปรุงปรุงโดยจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2555  (สกอ.3.2-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ  
ครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  และทําการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการ  โดยในการจัดกิจกรรมทุกโครงการ  มีประเมินคุณภาพการใหบริการทุกโครงการ  
โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรม  ซึ่งผลสรุปทุกกิจกรรมไดคะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.51  
(จากคะแนน  5)  (สกอ.3.2-5.3 สรุปผลการประเมินโครงการ – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)

 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา      

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

ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเรียน  ในปการศึกษา 2554  ไปปรับปรุงการจัดบริการที่ตอบสนองนักศึกษาตางๆ  อาทิเชน  
ปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยาย,  ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ,  ปรับปรุงการใหบริการ,  ปรับเพิ่มใหมี
กิจกรรมการศึกษาดูงาน  ณ  บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี  จัดกิจกรรม /โครงการในหัวขอที่นักศึกษาตองการ
ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2555 (สกอ.3.2-6.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ)  และมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2554  โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ  ครั้งที่ 3/2554  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554  และนําผลการประเมินมาปรุงปรุงโดยจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  ปการศึกษา 2555  (สกอ.3.2-6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ  
ครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  
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ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 6 ขอ 6 ขอ

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

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สกอ.3.2-1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ปการศึกษา 2555 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   

สกอ.3.2-1.2 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-1.3 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ 3.2-1.4 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.3.2-2.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-2.2 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-2.3 เอกสาร  “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
สกอ.3.2-3.1  กิจกรรม/โครงการ - อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.
สกอ.3.2-3.2  แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.3.2-4.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-5.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการภาคปกติ  ครั้งที่ 3/2554 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 – อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.2-5.3 สรุปผลการประเมินโครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา
สกอ.3.2-6.1 อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน   
สกอ.3.2-6.2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.3.2-6.3 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 :  กระบวนการ
เกณฑการประเมิน      1.  เกณฑทั่วไป

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5  ขอ

มีการดําเนินการ 
6  ขอ

มีการดําเนินการ  
7  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนด านการวิจัยของคณะ  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  ไดแก

1.1 คณะมีแผนงานวิจัย  และงบประมาณสนับสนุนการจัดทํางานวิจัย  ซึ่งปรากฏอยูใน
แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน)  โครงการ
ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการทุกระดับ  และโครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสารและเสนอผลงานวิจัย (สกอ 4.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (โครงการ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน) )  

1.2 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  เปนผูพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงิน  
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ทั้งจากงบประมาณเงินรายได  และงบประมาณเงินทุนคณะ   
(สกอ 4.1-1.2  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)  

1.3 มีคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจําคณะ  (Intellectual Cotribution)
เปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย  ตามหลักเกณฑสถาบัน  (อางอิงเกณฑสํานักวิจัย  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)  กําหนด (สกอ. 4.1-1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย
ประจําคณะ  (Intellectual Contribution) )

1.4 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําผลงานวิจัย
1.5 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุน

เพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  (สกอ. 4.1-1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)

1.5 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553  (สกอ 4.1-1.4 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  จาก
งบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)
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 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร างสรรค กับการจัดการ
เรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจ  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
โดยดําเนินการ  ดังนี้

2.1 สงเสริมใหอาจารยนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  
กลาวคือ  คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย  โดยใน  Course Syllabus  ของแตละรายวิชาจะมีการ
ระบุงานวิจัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน  อาทิเชน

1) งานวิจัย เรื่อง "การศึกษาระดับการรับรูเรื่องแรงจูงใจและระบบคานิยมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการทํางาน"  ของ  รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย  นําไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชา "บธ.610 
การบริหารทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ"  และกําหนดเปนงานวิจัยศึกษาเพิ่มเติมใน Course 
Syllabus  นอกจากนี้  ยังนําผลจากรายงานวิจัยดังกลาวไปเปนองคความรูสวนหนึ่งของการจัดอบรม  
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 
วิชา “บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ"  และกําหนดเปนงานวิจัยศึกษาเพิ่มเติมใน 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 สงเสริมใหนักศึกษาเขาฟงการบรรยายการสัมมนาหรือเกี่ยวกับผลความกาวหนา   
ในงานวิจัยของอาจารยหรือเขารวมการจัด NIDA Academic Forum และการเขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

 เกณฑมาตรฐาน  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด านการวิจัยหรืองานสรางสรรค  และให ความรู  
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย  โดยดําเนินการดังนี้

3.1 มีการกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําอยางชัดเจน  และ
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานวิจัยที่กําหนด (สกอ. 4.1-3.1 ขอกําหนดภาระงานดาน
การวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระงานอาจารย  (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน) )
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3.2 จัดสรรทรัพยากรการเงิน  ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
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/จรรยาบรรณการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตรและของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

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

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป นทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.1 คณะบริหารธุรกิจ  มีแบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ  

(งานวิจัย / ตํารา / กรณีศึกษา)  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อใหอาจารยที่ประสงคจะขอรับเงินทุน
สนับสนุนการจัดทํางานผลงานทางวิชาการดังกลาวยื่นขอเสนอโครงการ  และเสนอคณะกรรมการเงินทุนคณะ
พิจารณา  (สกอ 4.1-4.1 แบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ  (งานวิจัย / ตํารา / 
กรณีศึกษา)  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)  อนึ่ง  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
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะ  และคณะกรรมการเงินทุนคณะ (สกอ 4.1-4.3 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  
เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”)

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

มีการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ  “พัฒนบริหารศาสตร”  
โดยดําเนินการ  ดังนี้

ระดับสถาบัน

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหนวยวิจัยฯ  หรือศูนยเครื่องมือ  หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ

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

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
สถาบันมีหองสมุดที่เปน e-library โดยมีการเผยแพรงานวิจัยที่สํานักบรรณสารการพัฒนา 

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

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย

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

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน
สถาบันมีการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)  เชน  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  เนื่องในวันคลาย
วันสถาปนาสถาบัน  (1 เมษายน)  เปนประจําปทุกป  และการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum  

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

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

เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบัน  (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  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค”  เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  
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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.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด านการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะ     

กลาวคือ  คณะบริหารธุรกิจมีการปรับหลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงาน
วิชาการจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ไดแก  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณา
เบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม 2553
(สกอ.4.1-7.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ)  เพื่อสอดคลองกับขอบังคับตางๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน  ขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เร่ือง  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.4.1-7.2  
ขอบังคับสถาบันฯ  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ)  นอกจากนี้  ยังมีการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  และแบบฟอรมเอกสารตางๆ  เพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของคณะอยางตอเนื่อง  

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

ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา
2554 2555

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

22 22.5

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัย

22 22.5

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

สกอ.4.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน)

สกอ.4.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ   
สกอ.4.1-1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัยประจําคณะ 

(Intellectual Cotribution)
สกอ.4.1-1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจาย

เงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.4.1-1.5 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

ผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
สกอ.4.1-2.1 Course Syllabus วิชา บธ. 610 การบริหารทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
สกอ.4.1-2.2 Course Syllabus วิชา บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ
สกอ.4.1-2.3 Course Syllabus วิชา บธ.640 การบริหารการเงิน
สกอ.4.1-2.4 Course Syllabus วิชา บธ.849 สัมมนาการเงิน  
สกอ.4.1-3.1 ขอกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระ

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

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

ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
สกอ.4.1-4.1 แบบฟอรมขอรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ  

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

งานวิจัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อางอิงขอมูลกลุมการเงินและพัสดุ)
สกอ 4.1-4.3  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

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

คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สกอ.4.1-7.1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

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

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

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2  ขอ
มีการดําเนินการ  

3  ขอ
มีการดําเนินการ 

4  ขอ
มีการดําเนินการครบ  

5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานผาน 4 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

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

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนดานการเงินในการไปประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยมีการจัดทําแผนงาน/โครงการอยูใน
แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  และปงบประมาณ พ.ศ. 2556  และแผนกลยุทธ 4 ป   
(พ.ศ. 2553 - 2556)  ภายใตชื่อ  “โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารและเสนอผลงานวิจัย” 
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากประชุมคณะบริหารธุรกิจ  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 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุน
เพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (สกอ.4.2-1.4 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)

1.3 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”  ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553  (สกอ 4.2-1.5
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 ปที่ เลมที่ หนาที่ ระดับ %สัดสวน ผูเขียนบทความ

1 Moral Meaning in Green 
Marketing and Socially 
responsible Marketing

The International 
Journal of 
Organizational 
Innovation

4 3 113-
128

ระดับ
นานา
ชาติ

100 รศ.ดร.ปราณี 
จิตกรณกิจศิลป

2 Experiential Learning 
Process: An Example in 
Export Plan Assignment

Journal of 
Institutional 
Research South 
East Asia

10 1 
May/June 

2012

102 -
112

ระดับ
นานา
ชาติ

50 รศ.ดร.นิตยา 
วงศธาดา

3 A New Perspective on 
Daily Value at Risk 
Estimates

International 
Journal of 
Economics and 
Finance

4 4 114-
120

ระดับ
นานา
ชาติ

50 Arthur Lance 
Dryver, Assoc. 
Prof.

4 Partial Systematic 
Adaptive Cluster 
Sampling

International 
Journal 
“Environmetrics”

23 4 306-
316

ระดับ
นานา
ชาติ

70 Arthur Lance 
Dryver, Assoc. 
Prof.

5 Value Investing in 
Thailand: Evidence from 
the Use of PEG

Technology and 
Investment

3 2 113-
120

ระดับ
นานา
ชาติ

100 รศ.ดร.ไพบูลย 
เสรีวิวัฒนา

6 The Analysis of the 
Computer Crime Act in 
Thailand

International 
Journal of 
Information and 
Communication 
Technology 
Research

2 6 519-
526

ระดับ
นานา
ชาติ

100 ผศ.พ.ต.ต.ดร.
ดนุวศิน เจริญ

7 The Determinant of 
Thailand Export Demand 
by Industries

International 
Academic 
Research Journal 
Of Economics And 
Finance.

1 2 25-34 ระดับ
นานา
ชาติ

100 รศ.ดร.ธัชวรรณ 
กนิษฐพงศ

8 การศึกษาระดับการรับรู 
เร่ืองแรงจูงใจและระบบคานิยม 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการทํางาน

วารสารบริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีมหานคร 
MUT Journal of 
Business 
Administration

9 1 1-18 ระดับ
ชาติ

100 รศ.ดร.มณีวรรณ 
ฉัตรอุทัย

9 Factors Influencing 
Customer Interactions in 
Social Media Marketing

International 
Academic 
Research Journal 
of Business and 
Management.

1 3 9-19 ระดับ
นานา
ชาติ

100 รศ.ดร.บุญชัย 
หงสจารุ
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ลําดับที่ ชื่อบทความ/งานวิจัย วารสาร ปที่ เลมที่ หนาที่ ระดับ %สัดสวน ผูเขียนบทความ

10 The Validation of 
Analytic Hierarchy 
Process (AHP) Scoring 
Model

International 
Journal of Liability
and Scientific 
Enquiry

5 2 163-
179

ระดับ
นานา
ชาติ

100 รศ.ดร.นฤมล 
สอาดโฉม

11 Determinants of 
corporate governance 
and equity returns

Journal of 
International 
Finance and 
Economics (JIFE)

12 2 35-49 ระดับ
นานา
ชาติ

50 รศ.ดร.เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน

12 ผลตอบแทนการลงทุนในอสัง
หาริมทรัพย : 
ทดสอบผลกระทบของขอมูลเ
พิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
จากโมเดล CIR

International 
Journal of 
business and 
social science

3 12 134-
150

ระดับ
นานา
ชาติ

50 รศ.ดร.เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน

13 Developing Credit 
Scoring Models When 
Small Sizes Are Available

The Business 
Review 
Cambridge.

20 1 138-
143

ระดับ
นานา
ชาติ

50 Arthur Lance 
Dryver, Assoc. 
Prof.

14 Expert Judgment Based 
Scoring Model

Journal of 
Business and 
Economics

3 3 164-
175

ระดับ
นานา
ชาติ

100 รศ.ดร.นฤมล 
สอาดโฉม

15 Developing Credit 
Scoring Models When 
Small Sizes Are Available

The Business 
Review Cambridge

20 1 138-
143

ระดับ
นานา
ชาติ

50 Arthur Lance 
Dryver, Assoc. 
Prof.

1.4.2 ผลงานวิชาการนําเสนอ  ป พ.ศ. 2555

ลําดับที่ ชื่อบทความนําเสนอ/
งานวิจัย

ชื่อการประชุม หนวยงานที่จัด สถานที่ ว/ด/ป 
ที่ประชุม

ระดับ ผูนําเสนอ

1 “Embedding From Inside”
Transformational 
Teacher on Promoting 
Transformational 
Leadership Behavior 
Through Innovative –
driven Learning Action.

2012 International
Winter Conference
on Advancements
in Business, 
Economics & 
Innovation 
Management 
Research

Graduate 
Schall of 
Management 
Ritsumeikan 
Asia Pacific 
University 

Beppu, 
Oita,Japan

20-01-2555 ระดับ
นานา
ชาติ

รศ.ดร.ผลิน 
ภูจรูญ

2 ขอรองเรียนจากผูบริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคมไทย

การประชุมวิชาการ
ประจําป 2555 
เรื่อง "ธรรมาภิบาล 
และความสามารถ 
ในการแขงขัน : 
ความทาทายของ 
สังคมไทย"

สพบ. หอง701 ชั้น7 
อาคารสยาม
บรมราชกุมารี 
สพบ.

03-04-2555 ระดับ
ชาติ

ผศ.พ.ต.ต.ดร.
ดนุวศิน เจริญ
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ลําดับที่ ชื่อบทความนําเสนอ/
งานวิจัย

ชื่อการประชุม หนวยงานที่จัด สถานที่ ว/ด/ป 
ที่ประชุม

ระดับ ผูนําเสนอ

3 บรรษัทภิบาลกับกลยุทธ 
การลงทุนแบบเนนคุณคา 
ในตลาดหลักทรัพยไทย

การประชุมวิชาการ
ประจําป 2555 
เรื่อง "ธรรมาภิบาล 
และความสามารถ 
ในการแขงขัน: 
ความทาทายของ 
สังคมไทย"

สพบ. หอง701 ชั้น7 
อาคารสยาม
บรมราชกุมารี 
สพบ.

03-04-2555 ระดับ
ชาติ

รศ.ดร.ไพบูลย 
เสรีวิวัฒนา

4 Determinant of the 
Success of Street 
Vendors and Research 
Agenda

American 
Marketing 
Association 
Global Marketing 
Special Interest 
Group Annual 
Conference

American 
Marketing 
Association 
Global 
Marketing 
Special Interest
Group Annual
Conference

Cancun, 
Mexico

29-03-2555 ระดับ
นานา
ชาติ

รศ.ดร.นิตยา 
วงศธาดา

5 The Analysis of the 
Computer Crime Act 
in Thailand

ICBIS 2012 : 
International 
Conference on 
Business 
Information 
Systems

ICBIS 2012 : 
International 
Conference 
on Business 
Information 
Systems

ฝรั่งเศส 27-06-2555 ระดับ
นานา
ชาติ

ผศ.พ.ต.ต.ดร.
ดนุวศิน เจริญ

6 The Determinant of 
Thailand Export 
Demand by Industries

IABE-2012 
Venice- Summer 
Conference

IABE-2012 
Venice-
Summer 
Conference

อิตาลี 08-06-2555 ระดับ
นานา
ชาติ

รศ.ดร.ธัชวรรณ 
กนิษฐพงศ

7 Factors Influencing 
Customer Interactions 
in Social Media 
Marketing

The 2012 
Dubrovnik 
International 
Academic 
Conference

The 2012 
Dubrovnik 
International 
Academic 
Conference

Valamar 
Dubrovnik 
President 
Hotel

24-06-2555 ระดับ
นานา
ชาติ

รศ.ดร.บุญชัย 
หงสจารุ

8 Transformational 
teacher on shifing the 
macro-micro learning 
foundation for higher 
education for student 
creativity.

2012 
International 
Conference on 
Business and 
Information

2012 
International 
Conference 
on Business 
and 
Information

Sapporo, 
Japan

03-07-2555 ระดับ
นานา
ชาติ

รศ.ดร.ผลิน 
ภูจรูญ

9 The Analysis of the 
Telecommunications 
Industry in Thailand

The 18th 
Americas 
Conference on 
Information 
Systems

The 18th 
Americas 
Conference 
on Information
Systems

อเมริกา 09-08-2555 ระดับ
นานา
ชาติ

ผศ.พ.ต.ต.ดร.
ดนุวศิน เจริญ

(สกอ.4.2-1.6 ขอมูลจากระบบ QAIS)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห  และสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
โดยดําเนินการผานระบบของสํานักวิจัย  (สกอ.4.2-2.1  http://rc.nida.ac.th)

ระดับคณะ  คณาจารยของคณะมีการจัดทํางานวิจัย  และไดนําความรูจากงานวิจัยไปวิเคราะห
และสังเคราะห  โดยเผยแพรผานชองทางตางๆ  อาทิเชน  

ชื่องานวิจัย
งานวิเคราะห/
งานสรางสรรค

เจาของ
ผลงาน

เผยแพร

การบริหารความเสี่ยงองคกร 
(Enterprise Risk Management)

บริหารความเสี่ยงองคกร รศ.ดร.นฤมล  
สอาดโฉม

โทรทัศน : Suranand Live 
เคเบิลทีวีชอง Next Step

The Validation of Analytic 
Hierarchy Process (AHP) 
Scoring Model

ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ไทยภายใตภาวะความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก

รศ.ดร.นฤมล  
สอาดโฉม

โทรทัศน : พาณิชยสรางสรรค 
(กระทรวงพาณิชย)
ทรูวิชั่นส ชอง 98
(เอ็มคอท ทีวี) MCOT 1

The Analysis of the 
Telecommunications 
Industry in Thailand

อนาคต 3 G ผศ.พ.ต.ต.ดร.
ดนุวศิน 
เจริญ

โทรทัศน : รายการ ที่นี่เสรีไทย
ตอน “อนาคต 3 G”
ชองสุวรรณภูมิ

The Analysis of the 
Computer Crime Act in 
Thailand

การบริหารจัดการการธุรกิจ
และ ICT ภายใตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ผศ.พ.ต.ต.ดร.
ดนุวศนิ เจริญ 
และ 
รศ.ดร.ผลิน  
ภูจรูญ

โทรทัศน : รายการปญญา
แผนดิน 
ชองโฮมชาแนล

การศึกษาระดับการรับรู 
เรื่องแรงจูงใจและระบบคานิยม 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการทํางาน

ศาสตรและศิลปะการ
บริหารคนเพื่อผลงาน

รศ.ดร.
มณีวรรณ  
ฉัตรอุทัย

สถานีวิทยุ : รายการ "คนคูงาน"
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
Bangkok FM 92.5 MHz
ของกรมประชาสัมพันธ
ทุกวันเสาร 
เวลา 10.10-11.00 น.

นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจมีวารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA BUSINESS JOURNAL)  ซึ่งเปน
วารสารวิชาการระดับชาติ  ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยของคณาจารยและ
นักวิชาการที่เกิดจากการนําบทคัดยอ  บทสรุปหรือสังเคราะหใหม  ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจาก
การวิจัย  โดยคณะจะจัดทําวารสารบริหารธุรกิจ นิดา  (NIDA BUSINESS JOURNAL)  ทุกป  ปละอยางนอย 1 เลม  
และเผยแพรแกนักศึกษา  ศิษยเกา  นายจาง  ผูเขารับการบริการวิชาการ  และผูสนใจ  รวมทั้งการเผยแพร
ผานทาง website : www.nidabusinessschool.com เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถสืบคนได (สกอ.4.2-2.1 
ตัวอยางวารสารบริหารธุรกิจ นิดา  (NIDA BUSINESS JOURNAL) )
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ได จากข อ 2 สู สาธารณชนและผู เกี่ยวของ

คณะบริหารธุรกิจ  มีการประชาสัมพันธ และเผยแพร องค ความรู จากงานวิจัยหรืองานสร างสรรค 
ที่ได จากข อ 2  สู สาธารณชนและผู เกี่ยวของ  ไดแก  นักศึกษา  ศิษยเกา  นายจาง  ผูเขารับการบริการวิชาการ  
และผูสนใจ  รวมทั้งการเผยแพรผานทาง website : www.nidabusinessschool.com  เพื่อใหบุคคลทั่วไป
สามารถสืบคนได นอกจากนี้  คณะยังไดรวบรวม/จัดเก็บผลงานทางวิชาการของคณาจารยอยางเปนระเบียบ  
และบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน  เพื่อใหอาจารย
ทานอื่นสามารถนํามาศึกษาคนควาไดตอไป  (สกอ.4.2-3.1 www.nidabusinessschool.com / สกอ.4.2-3.1
http://qa.nida.ac.th/)

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

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก  จํานวน 5 เรื่อง  (สกอ.4.2-4.1 หนังสือรับรองการนําไปใช
ประโยชน – อางอิงหลักฐานศูนยบริการวิชาการ)  ไดแก

1) โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  พ.ศ. 2555-2559  ไปสูการจัดทํา
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวรายภาค  โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ  อองสกุล  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน  
คือ  สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

2) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  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  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ  วิธิศุภกร  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน  คือ  
สถาบันการพลศึกษา

5) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยวกรุงเทพฯ  โดย  อาจารย ดร.วรพล  
โสคติยานุรักษ  หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน  คือ  สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว

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

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใช ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

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

ระดับคณะ  สงบุคลากรและผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายพิเศษดังกลาว  และคณะมีการวาง
ระบบเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  โดยดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ใหกับผลงานทางวิชาการของคณาจารยทุกชิ้น  (ผานกองแผนงาน)  ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากงบเงินทุนคณะ  
โดยในปการศึกษา 2555  มีผลงานที่ดําเนินการสงไปขอรับการจดลิขสิทธิ์  จํานวน 10 ชิ้น  ดังนี้

1. เรื่อง “การพัฒนากิจการเพื่อสังคม : กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จในตางประเทศ  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)

คณะมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  ซึ่งดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรม
ทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย  
โดยมีระบบและกลไกการดําเนินการ  ดังนี้

ระบบและกลไก

มีแนวทางและข้ันตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู  และอํานวยความสะดวก
ในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย  นักศึกษา  นักวิจัย  และบุคคลผูขอรับการบริการวิชาการภายนอก
สถาบัน  เชน 

(1) การใหความรู และคําปรึกษาด านทรัพย สินทางป ญญา  ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝ กอบรม
หรือสัมมนา  หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา
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(2) ช วยร างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต อกรมทรัพย สินทางป ญญาหรือ
สํานักงานเทียบเทาในต างประเทศ

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

  ทั้งหมดดําเนินการโดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ภายใตการ
ดูแลของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  และมีผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจดูแลทุกขั้นตอน

(สกอ.4.2-6.1 วิธีการขอจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย  
หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  (อางอิงหลักฐานจากศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ) )

แตไมมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยของสถาบัน

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

รายการหลักฐาน

สกอ.4.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะบริหารธุรกิจ 
สกอ.4.2-1.2 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะบริหารธุรกิจ  
สกอ.4.2-1.3  แผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)
สกอ.4.2-1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  “หลักเกณฑการเบิกจาย

เงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550”
สกอ.4.2-1.5 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  “หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงินสนับสนุน

ผลงานทางวิชาการ จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ”
สกอ.4.2-1.6 ขอมูลจากระบบ QAIS
สกอ.4.2-2.1 ตัวอยางวารสารบริหารธุรกิจ นิดา  (NIDA BUSINESS JOURNAL)
สกอ.4.2-3.1 www.nidabusinessschool.com
สกอ.4.2-3.2 http://qa.nida.ac.th/
สกอ.4.2-4.1 หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชน – อางอิงหลักฐานศูนยบริการวิชาการ 
สกอ.4.2-5.1  ระเบียบสถาบันฯ  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 2554
สกอ.4.2-5.2 สําเนาบันทึกขอแจงจดลิขสิทธิ์  (อางอิงกลุมงานบริหารและธุรการ)
สกอ.4.2-6.1 วิธีการขอจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ

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

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

เปนคะแนนระหวาง 0 - 5

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 150,000  บาทขึ้นไปตอคน

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม  5  =  75,000  บาทขึ้นไปตอคน

สูตรการคํานวณ :

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

X 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 22.5 คน  และมีจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เปนเงิน 
17,455,000.00 บาท    

ดังนั้น  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
คณะบริหารธุรกิจ  เทากับ 775,777.78 บาท/คน  (สกอ.4.3-1 ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสร างสรรค 
จากภายในและภายนอกสถาบัน  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555)

วิธีการคํานวณ :

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

=
      17,455,000.00  
              22.5

= 775,777.78  บาท / คน

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ  1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

X 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=
775,777.78  

X 5
75,000

= 51.72  คะแนน

= เต็ม  5  คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลพื้นฐาน ป 2553 ป 2554 ป 2555
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับผูลาศึกษาตอ) 23 22 22.5
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับผูลาศึกษาตอ) - - -
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)

23 22 22.5

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายใน
สถาบัน (บาท)

11,751,241.91 5,900,000.00 5,340,000.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (บาท)

9,034,430.00 16,149,350.00 12,115,000.00

รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน (บาท)

20,785,671.91 21,604,350.00 17,455,000.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอคน
(บาท/คน)

903,724,87 982,015.91 775,777.78

ผลการประเมิน

รายการ
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

รายการหลักฐาน

สกอ.4.3-1 ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน  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 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 ขอ
มีการดําเนินการ  

3  ขอ
มีการดําเนินการ 

4  ขอ
มีการดําเนินการ  

5  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานผาน  5  ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก สังคม  และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

การบริการทางวิชาการแกสังคมนับเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ในการเผยแพรความรูในสาขาตางๆ  ออกสูสังคม  โดยผานกระบวนการทางการวิจัย  การใหคําปรึกษา  และ
การฝกอบรม  ตลอดจนการใหความรูแกสังคมในรูปแบบตางๆ  ที่เปนการบริการสาธารณะ  ตามความเชี่ยวชาญ
และจุดเนนของสถาบัน 

1.1 ในสวนของคณะบริหารธุรกิจ  มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน   
ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน  ไดแก  

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

(2) ศูนยเพิ ่มศักยภาพในการแขงขัน  ทําหนาที ่เป นศูนยกลางการศึกษาวิจ ัยดาน
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
ศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก (สกอ.5.1-1.4  ระเบียบสถาบันฯ  
วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก)  
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(2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจาย 
ในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ป 2553  (สกอ.5.1-1.5 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง อัตรา
คาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ป 2553)

1.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย  ดังนี้
(1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  มีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  เปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน

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

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

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

1.5 มีโครงสรางองคกรของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  แตละตําแหนงงาน

1.6 มีการจัดทําแผนปฎิบัติงานประจําป  โดยมีการปรับแผนทุก 6 เดือน (สกอ.5.1-1.9 
นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สกอ.5.1-1.10 นโยบาย แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556)

1.7 มีขั้นตอนในการทํางานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ในภาระงานหลัก  ไดแก  งาน
ฝกอบรม  และงานใหคําปรึกษาแนะนํา  (สกอ.5.1-1.11  คูมือการทํางาน/ฝกอบรม  และการใหคําปรึกษา
แนะนํา  และเอกสารที่เกี่ยวของ  ไดแก  ขอเสนอโครงการ  เอกสารการอบรม  แบบประเมิน)

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการเรียนการสอน

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 สงเสริมใหอาจารยนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  อาทิเชน  อาจารย ดร.ชัยรัช  หิรัญยะวะสิต  นํากรณีศึกษาจากผูเขา
อบรมโครงการ  "Executive Mini MBA" รุนที่ 1  ไปใชในรายวิชา  "บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ"  
ปการศึกษา 2555  เปนการเรียนรูทฤษฎี  และการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาจากผูเขาอบรม  และ
กําหนดงานวิจัย  เรื่อง "CLUSTER-BASE ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE FOR THE NORTHEAST
OF THAILAND" เปนงานวิจัยศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาดังกลาว  (สกอ.5.1-2.3 Course Syllabus  รายวิชา 
"บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ”)

  เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการวิจัย

3.1 มีการนําผลงานวิจัยไปใชในหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการ  เชน  

ชื่อผลงานวิจัย การนําไปใชในหลักสูตรของ
โครงการบริการวิชาการ

การศึกษาระดับการรับรูเรื่องแรงจูงใจและระบบคานิยม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการทํางาน

โครงการ EGAT Get Ready Program  

CLUSTER-BASE ECONOMIC DEVELOPMENT 
INITIATIVE FOR THE NORTHEAST OF THAILAND

โครงการ Executive Mini MBA รุนที่ 1 

Weight and Stock Selections for Equity Portfolio 
Management: Evidence from the Stock Exchange 
of Thailand

โครงการ Single License

(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  เพื่อประเมินผลความสําเร็จ
ของการเรียนการสอน  รวมทั้งการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย  และสรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับปการศึกษา
ถัดไป  (ปการศึกษา 2556)  (สกอ.5.1-4.1 สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555)

4.2 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย  ดําเนินงานโดยกองแผนงาน  ทุกสิ้นภาคการศึกษา  ซึ่งจะมีการประเมินความคิดเห็น
ของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา  รวมถึงรายวิชาที่มีการการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
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4.3 ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก สังคม  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 13/2555  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556  และนําผลจากการประเมินไป
ปรับปรุงเปนแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 (สกอ.5.1-4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2555  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556)

4.4 มีการประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ  โดยมีการประเมิน 3 
ประเด็นหลัก ไดแก

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

(สกอ.5.1-4.3 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)
สําหรับบางโครงการ  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดทําการทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเขารับการอบรมกอนเขารับ
การอบรม (Pre-test) และประเมินผลความรูเมื่อจบการอบรมแลว (Post test) เชน  โครงการพัฒนาผูบริหาร  
ไดแก  โครงการ Mini MBA - HomePro  พบวา  กอนสัมมนาผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตร  คิดเปน 47%  และหลังการสัมมนาผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักสูตร  เพิ่มเปน 
87%  (สกอ.5.1-4.4 แบบประเมินผลโครงการ Mini MBA – HomePro และสรุปคะแนนประเมินผลของ
ผูเขารวมโครงการ Mini MBA - HomePro)

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

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

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

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

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

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

การกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก
สกอ.5.1-1.5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการ

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

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

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

สกอ.5.1-1.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.5.1-1.9 นโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม

  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555
สกอ.5.1-1.10 นโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม

  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2556
สกอ.5.1-1.11  คูมือการทํางาน/ฝกอบรม  และการใหคําปรึกษาแนะนํา  และเอกสารที่เกี่ยวของ

  ไดแก  ขอเสนอโครงการ  เอกสารการอบรม  แบบประเมิน
สกอ.5.1-2.1 เอกสารหลักสูตร FIRM และเอกสารหลักสูตร RMBA  :  Major-Finance
สกอ.5.1-2.2 เอกสารโครงการ MDICP
สกอ.5.1-2.3 Course Syllabus  รายวิชา "บธ.650 การบริหารการปฏิบัติการ”
สกอ.5.1-3.1 เอกสารการอบรมโครงการ EGAT Get Ready Program, โครงการ Executive 

Mini MBA รุนที่ 1, โครงการ Single License
สกอ.5.1-4.1 สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  คณะบริหารธุรกิจ  

ปการศึกษา 2555
สกอ.5.1-4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ 

ครั้งที่ 13/2555  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556
สกอ.5.1-4.3 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สกอ.5.1-4.4 แบบประเมินผลโครงการ Mini MBA - HomePro  และสรุปคะแนนประเมินผล

ของผูเขารวมโครงการ Mini MBA - HomePro
สกอ.5.1-5.1 หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด

เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป
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ตัวบงชี้ที่  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม                     

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 ขอ
มีการดําเนินการ  

3  ขอ
มีการดําเนินการ 

4  ขอ
มีการดําเนินการ  

5  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลงานผาน  5  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้

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

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

1.2 สรุปผลการสํารวจ  (สก. 5.2-1.2  รายงานสรุปผลการสํารวจความต องการบริการทาง
วิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)   

1.3 วิเคราะหผลการสํารวจและกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ  
(สกอ.5.2-1.3  แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ)

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

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

2.1 มีการประสาน  และขอความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ในการใหความชวยเหลือแกบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ไดแก 

- ดานการพัฒนา SMEs  โดยรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
เชน  โครงการ MDICP  และรวมกับ สกอ.  เชน  โครงการ UBI

- ดานการพัฒนาความรูดานการเงิน   โดยรวมกับ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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.  มีการประเมินประโยชน หรือผลกระทบของการให บริการทางวิชาการ  
ต อสังคม

3.1 มีการประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ  โดยมีการประเมิน 3 
ประเด็นหลัก ไดแก  

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

(สกอ.5.2-3.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน  4.  มีการนําผลการประเมินในข อ 3  ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให บริการทางวิชาการ

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

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

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

5.1 มีการเผยแพรองคความรู  กิจกรรมในโครงการ  และการพัฒนาเครือขายระหวางผูเขารวม
โครงการ  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
ป 2554 ป 2555

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

สกอ.5.2-1.1 แบบสํารวจความต องการบริการทางวิชาการ ผนวกลงในแบบประเมินโครงการ
ที่รวบรวมจากผูขอรับบริการ

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

ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สกอ.5.2-2.1 ขอเสนอโครงการ สัญญาจาง คําขอบริการวิชาการ
สกอ.5.2-2.2 บันทึกความรวมมือ (ถามี)
สกอ.5.2-3.1 แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
สกอ.5.2-4.1 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
สกอ.5.2-4.2 หลักสูตรอบรม / โครงการ ที่มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
สกอ.5.2-5.1 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 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 ขอ
มีการดําเนินการ  

3  ขอ
มีการดําเนินการ 

4  ขอ
มีการดําเนินการ  
5  หรือ 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

ระดับสถาบัน  ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  กองงานผูบริหาร  ทําหนาที่สงเสริม
และสนับสนุนกิจการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษาทุกคณะ / สํานัก

ระดับคณะ
1.1 คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
คณะบริหารธุรกิจ  และแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ (สกอ.6.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ / สกอ.6.1-1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตอง
ดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)  โดยมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ
แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาส
ตางๆ  นอกจากนี้  คณะยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
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  
- จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ  (อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรม

นักศึกษา สพบ.)      
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1.2 นอกจากนี้  คณะยังไดดําเนินการปรับปรุง  และตกแตงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ
ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9  อาคารบุญชนะ อัตถากร  เพื่อกอใหเกิดสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  
สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรียนการสอนโดยการสรางองคกรใหเปน NIDA MBA  ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยาง
มีความสุข  -  The lively MBA  &  The living Business School  สรางบรรยากาศที่สวยงามในการทํางาน  
โดยมีการจัดทํา 5 ส  ซึ่งคณะไดมีการจัดตั้งกลุมผูรับผิดชอบในการจัดทํา 5 ส  ในแตละป  เพื่อความสะอาด
เรียบรอยในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  
(สกอ.6.1-1.3  คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 107/2555  เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556)

ในการดําเนินงานตามระบบและกลไกดังกลาว  คณะไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยาง
พอเพียงและตอเนื่องทุกป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไดจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  เปนเงิน 1,500,000.-บาท  และปงบประมาณ พ.ศ. 2556  เปนเงิน 1,500,000.-บาท  
ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ  
และแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ    

 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    

2.1 การบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน   
คณะบริหารธุรกิจดําเนินการเร่ืองนี้  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 “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรม
องคการ”)  วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด” สนับสนุนใหนักศึกษาทําแผนสื่อสารการตลาดที่เนน
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม  และความเขาใจในวัฒนธรรม  (สกอ.6.1-2.2 
เอกสารการสอน วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด”)

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

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตอสาธารณชน

คณะดําเนินการโดยการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะฯ  ตามวาระและโอกาส
ตางๆ  เชน

- การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา  โดยการจัดโตะลงนามถวายพระพร  และสวมใสเสื้อตราสัญลักษณชวงเดือนธันวาคม 2555 

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  โดยจัดใหมีกิจกรรมสรงน้ําพระ ณ บริเวณหนาสํานักงาน
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร  

- พิธีไหวครู  
- กิจกรรมลอยกระทง  
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- การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย  
ฯลฯ

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

 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

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

4.2 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา  

ระดับสถาบันฯ  ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา  
ระดับคณะ  ในปการศึกษา 2555  คณะไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  จํานวน 4 ครั้ง  

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

ตัวอยางเนื้อหาการประเมิน  ประกอบดวย

สวนที่  1   ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่  2   รายการประเมิน คาเฉลี่ยที่ได 

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

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

5.2 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนักศึกษา   โดยทําการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในแผน
ปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณถัดไป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556)  (สกอ.6.1-5.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)

 เกณฑมาตรฐาน 6.  มีการกําหนดหรือสร างมาตรฐานคุณภาพด านศิลปะและวัฒนธรรมและ  
มีผลงานเป นที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

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

รายการหลักฐาน
สกอ.6.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.6.1-1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.6.1-1.3 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 107/2555  เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกอ.6.1-1.4 รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.
สกอ.6.1-2.1 เอกสารการสอน วิชา บธ.610  “การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ”
สกอ.6.1-2.2 เอกสารการสอน วิชา บธ.727 “การสื่อสารการตลาด”
สกอ.6.1-3.1 รูปถายการเขารวมกิจกรรม/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานกิจกรรมนักศึกษา สพบ.
สกอ.6.1-4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

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

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3  ขอ

มีการดําเนินการ  
4  หรือ  5  ขอ

มีการดําเนินการ 
6  ขอ

มีการดําเนินการ  
7  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา  2555  คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 7 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
โดยไดดําเนินการ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดล วงหนา

1.1 กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  รับทราบจรรณยาบรรณอาจารย  ระเบียบสถาบัน  
กฎหมาย  ขอบังคับตางๆ  ที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติหนาที่  ดําเนินการบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล  
โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย  กลาวคือ  กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ  
(ทุกวันจันทร 2 สัปดาห/ครั้ง)  และการประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  เปนประจําทุกเดือน  
และหากมีเรื่องสําคัญเรงดวนสามารถเรียกประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมอีกได  หรือยกเวนการประชุมไดหากไมมี
วาระสําคัญ  โดยมีการนําเสนอเรื่องตางๆ  เพื่อใหที่ประชุมคณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ  และ/
หรือจัดสงใหสถาบันดําเนินการตอไป  เชน  การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  ปละ 2 ครั้ง  แผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน  และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ  ปละ 2 ครั้ง  แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  แผนและผลการจัดกิจกรรม /โครงการตางๆ ของคณะ/หลักสูตร/สมาคม
ศิษยเกา  เปนตน  (สกอ.7.1-1.1 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555-2556 / สกอ.7.1-1.2  แฟมรายงานการประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  
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.  ผู บริหารมีวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถถายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ   มีการนําข อมูลสารสนเทศเป นฐาน 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ   

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

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

2.2 ผูบริหารมีการนําขอมูลจากระบบสารสนเทศของสถาบันมาใชเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  
โดยครอบคลุมดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน และการบริหารจัดการ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใช
ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  อาทิ

1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  (QAIS : Quality 
Assurance Information System) 

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

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

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

2.3 มีการถายทอดแผนกลยุทธ 4 ป  (2553 - 2556)  ผานกลไกการประชุมตางๆ  อาทิ  การประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะฯ  (Advisory Board)  การประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 4/2554  
เมื ่อวันที่ 18 เมษายน 2554  (สกอ.7.1–2.3 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) )  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. ผู บริหารคณะมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  และสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากร
ในคณะโดยผานที่ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  ปละ 2 ครั้ง  คือ  

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ

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
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 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
คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)  (สกอ.1.1-3.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  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
คณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  และที่ประชุมคณะ/กรรมการ
ประจําคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)  (สกอ.1.1-3.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
(1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) )

 เกณฑมาตรฐาน 4. ผู บริหารคณะสนับสนุนใหบุคลากรในคณะ  มีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
ให อํานาจในการตัดสินใจแก บุคลากรตามความเหมาะสม

4.1 ผูบริหารระดับสูงสุดของคณะ  คือ  คณบดีไดมีการมอบหมายอํานาจการบริหารและ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป  เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ   
มีการแตงตั้งรองคณบดี  3 ฝาย  คือ  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีฝายบริหาร  และรองคณบดีฝายวางแผน
และพัฒนา  โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและมอบอํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน  สวนในระดับ
บริหารจัดการคณะ  มีเลขานุการคณะเปนผูกํากับ  ดูแล  การดําเนินงานของคณะ  และมีการแบงสวนงาน
ออกเปน  4  กลุมงาน  ไดแก  กลุมงานการศึกษา  กลุมงานการเงินและพัสดุ  กลุมงานบริหารและธุรการ  และ
กลุมงานแผนและพัฒนา  และมีศูนยภายใตกํากับดูแลของคณะ  2  ศูนย  คือ  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  และ
ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  (สกอ.7.1-4.1 โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ)
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 เกณฑมาตรฐาน 5. ผู บริหารคณะถ ายทอดความรู และส งเสริมพัฒนาผู ร วมงาน  เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค ของคณะเต็มตามศักยภาพ

5.1 ผูบริหารถายทอดความรูในเรื่องยุทธศาสตร การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูสากล ใหแก
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”)  

- โครงการสัมมนา  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
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
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสากล”  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  ติดตามความกาวหนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการประกันคุณภาพ
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  ผูปฏิบัติงานไดรูและเขาใจเรื่องยุทธศาสตรของคณะฯ  และรวมกันขับเคลื่อนคณะฯ  
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรที่กําหนด  (Six Strategic Directions and Objectives for 
Acheivement) 

5.2 ผูบริหารคณะบริหารธุรกิจไดสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  บุคลากรทุกกลุม  ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเขารวมในกิจกรรม / โครงการฝกอบรมที่สถาบันฯ จัด  

 เกณฑมาตรฐาน 6.  ผู บริหารคณะบริหารงานด วยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชน 
ของคณะและผู มีสวนได ส วนเสีย

ผูบริหารคณะฯ  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) 10 องคประกอบ ดังนี้

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  โดยมีผลการปฎิบัติราชการที่บรรลุเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ  กลาวคือ  ในปงบประมาณ 2555  คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน  จํานวน 66 ตัวชี้วัด  และไดมีการปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทากับ  63 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ  95.46  ของการบรรลุตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  (สกอ.7.1-6.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
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(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555))  ทั้งนี้  ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  คือ  
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรม
ต่ํากวาเปาหมาย ซึ่งคณะฯ  ไดนําไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป  (ปงบประมาณ 2556)  
(สกอ. 7.1-6.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)

2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  โดยมีการดําเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการใช
ทรัพยากรดานตางๆ ไดแก  

 - ดานบุคลากร  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ  เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สกอ.7.1-6.3 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน) การจัด
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
ตองการของสังคมธุรกิจ  ผูมีสวนไดเสีย  ไดแก  การปรับปรุงหลักสูตร  การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค ตามความต องการของผูใช บัณฑิต  (รายละเอียดปรากฏในตัวบงชี้ที่ 2.7) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability)   โดยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว  ปรากฏในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะฯ  ประจําป
งบประมาณ  (สกอ.7.1-6.6 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555 / 
สกอ.7.1-6.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2556)   ซึ่งเสนอตอ
สถาบันฯ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําคํารับรองระดับสถาบันและเสนอตอ ก.พ.ร.  และมีการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร  (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)  ดังปรากฏใน
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  
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
มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฏหมายไดอยางเสรี  ซึ่งผูบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปดเผยขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สําคัญของคณะ และมีความสําคัญตอการบริหารงาน
และการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ  สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย   จึงไดดําเนินการโดยมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ  ดังนี้

1) มีการแสดงขอมูลขาวสารบนเว็บไซต : www.nidabusinessschool.com ประกอบดวย 
รายละเอียดของคณะ ผู บริหาร วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ขาว
การรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครงาน และการใหบริการวิชาการ การประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษา  
การประกาศผลการสอบขอเขียนพิสดาร ผลการสอบปากเปลา การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ  
ตลอดจนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลในทุกดาน (สกอ.7.1-6.8 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  เจาหนาที่  มีสวนรวม
ในการประชุมคณะและรวมแสดงความคิดเห็น / ตัดสินใจในเรื่องตางๆ  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ  ผูที่มีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder)  ทั้งภายในและภายนอกคณะ  เชน  การมีคณะที่ปรึกษา 
(Advisory Board)  การรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน
ของสังคม  การเชิญผูปกครองมารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของคณะในสวนที่เกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา    

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

8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  โดยการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ  ในการปฏิบัติราชการดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย   
ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการโดยเปนไปตาม  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศตางๆ  ของสถาบันฯ  (อางอิงขอมูล
ของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)

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

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

 เกณฑมาตรฐาน 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  และ
สถาบันประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารคณะ  และคณะนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม

7.1 คณะบริหารธุรกิจ  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  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)  
(สกอ.7.1-7.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  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
ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  ทั้งนี้  ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป  คือ  
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรม
ต่ํากวาเปาหมาย  
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    7.2 คณะนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป (ปงบประมาณ 2556) (สกอ 7.1-7.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2556  
คณะบริหารธุรกิจ)

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

รายการหลักฐาน

สกอ.7.1-1.1 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ ปงบประมาณ 2555-2556 
สกอ.7.1-1.2  แฟมรายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ 2555-2556) 
สกอ.7.1-1.3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สกอ.7.1-2.1 AACSB International Accreditation Plan - NIDA Business School
สกอ.7.1-2.2 อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.7.1-2.3 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554  

วาระที่ 6.4  เรื่อง  การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2553 - 2556)  
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) 

สกอ.7.1-2.4 รายงานการประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
สกอ.7.1-3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2555)
สกอ.1.1-3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
สกอ.1.1-3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) 
สกอ.7.1-4.1 โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.7.1-5.1 สรุปผลการสัมมนา  เรื่อง  “AACSB : AOL (Assurance of Learning)”
สกอ.7.1-5.2 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555”
สกอ.7.1-5.3 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  “ทบทวน  ประเมินผล  ติดตาม

ความกาวหนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสากล”
สกอ.7.1-5.4 Website  : www.nidabusinessschool.com  
สกอ.7.1-5.5 AACSB International Accreditation Plan - NIDA Business School
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สกอ.7.1-6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

สกอ. 7.1-6.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
คณะบริหารธุรกิจ

สกอ.7.1-6.3 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
สกอ.7.1-6.4 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2555 - 2556
สกอ.7.1-6.5 อางอิงขอมูลกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.7.1-6.6 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2555 
สกอ.7.1-6.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 2556
สกอ.7.1-6.8 Website : www.nidabusinessschool.com
สกอ.7.1-6.9 วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal)
สกอ.7.1-6.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2554
สกอ.7.1-6.8 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 2554
สกอ.7.1-6.9 Website  : www.nidabusinessschool.com  
สกอ.7.1-6.10 Brochure Poster แผนพับ ตัวอยางคอลัมภทางหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ 

เร่ือง การรับสมัครเขาศึกษา, วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal)
สกอ.7.1-6.11 อางอิงขอมูลของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.
สกอ.7.1-7.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
สกอ 7.1-7.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ 2556  คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่  7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู                           

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 ขอ
มีการดําเนินการ  

3  ขอ
มีการดําเนินการ 

4  ขอ
มีการดําเนินการ   

5  ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีผลงาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดยไดดําเนินการ 
ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธ ของสถาบัน  อยางน อยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและด านการวิจัย

1.1 คณะบริหารธุรกิจ  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถาบัน  ซึ่งครอบคลุมดานการเรียนการสอน  การวิจัย  รวมถึงการบริหารจัดการตางๆ  
โดยจัดทําแผนการจัดการความรู   คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งประกอบดวย  
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

ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
(ผูปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา)

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

การใชงานระบบสารสนเทศ
ภายในสถาบัน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ
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โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรูที่กําหนด การครอบคลุมพันธกิจ กลุมเปาหมาย
3. โครงการฝกอบรม หลักสูตร "การพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอ
ประสานงาน (ENGLISH 
COMMUNICATION PROGRAM 
(Course3) )"

การใชภาษาอังกฤษสําหรับ
การติดตอประสานงาน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจ ไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

การปฏิบัติจริงในที่ทํางาน  (By Doing)

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

การสงเสริมโครงการวิจัย  
เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

พันธกิจดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
ดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความ
โดดเดนและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ

5. สรางความเปนเลิศทางการวิจัย      
การสงเสริมโครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการสงเสริมการจัดทํา
งานวิจัยของคณาจารย
คณะบริหารธุรกิจ

พันธกิจดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
ดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความ
โดดเดนและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

บุคลากรสาย
วิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ

การประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู 
(By Sharing)
6. การแบ งปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จาก

ความรู   ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge)                   
- การสัมมนา  เรื่อง  “คุณภาพการเรียน
การสอนในสไตลอาจารยราชพฤกษ”

   - การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ
(MBA Staff Meeting on 
Knowledge Management)

คุณภาพการเรียนการสอน   
ในสไตลอาจารยราชพฤกษ   
โดย รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา   
คณะบริหารธุรกิจ

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจ ไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจ ไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ

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

2.1 ตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ทุกกิจกรรม/
โครงการ  มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจน  ซึ่งครอบคลุมทั้งบุ
คลาการสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวอยางเชน  
- กิจกรรมการสรางความเปนเลิศทางการวิจัย  การสงเสริมโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ

ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย  คือ  บุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

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
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  
ปการศึกษา 2555)

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

3.1 คณะมีการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา  โดยมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  
ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge)  เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี  และเผยแพรไปสูบุคลากร  
ในสวนของบุคลากรสายวิชาการ  ผานที่ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  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)

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555”  ไดเชิญรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นาคทับที)  เปนผูถายทอดผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปการศึกษา 2554  ของคณะกรรมการ  ใหแกบุคลากรผูรับผิดชอบตามองคประกอบ/ตัวบงชี้เพื่อรับทราบ
ขอมูล  ประเด็นที่ตองพัฒนารวมกัน  รวมทั้งรับทราบทิศทาง/นโยบาย  และมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและ
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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 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการรวบรวมความรู ตามประเด็นความรู ที่กําหนดในข อ 1 ทั้งที่มีอยู 
ในตัวบุคคลและแหล งเรียนรู อื่นๆ  ที่เป นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย างเป นระบบ  โดยเผยแพร 
ออกมาเปนลายลักษณ อักษร (explicit knowledge)

4.1 คณะไดรวบรวมความรูตามประเด็นความรู  และกิจกรรมที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร  
ผานชองทางตางๆ  เพื่อใหบุคลากรทุกคนเขาถึงความรูไดอยางเปนระบบ  และทันตามความตองการ  อาทิเชน   
การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร”  และเผยแพรในมหกรรม “Knowledge Forum and The Best Practice 56”  เปนการ
นําเสนอผานซุมนิทรรศการของคณะ  โดยนําเสนอขอมูลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะบริหารธุรกิจ  ในรอบปที่ผานมา  นอกจากนี้ยังไดมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีดังกลาวผานเว็บไซด
คณะบริหารธุรกิจ www.nidabusinessschool.com  (สกอ.7.2-4.1 www.nidabusinessschool.com)

4.2 มีการดําเนินงานติดตามผลการปฏิบัติงานเปนประจํา  โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรูภายในองคการ  และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  และปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตอสถาบัน  ทุก 6 เดือน  และ 12 เดือน  โดยรวบรวม
และสรุปประเด็นความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ  ที่กําหนด  (สกอ.7.2-4.2 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ 2555 (รอบ 6, 12 เดือน))

ตัวอยางเชน
- การจัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555”  ในวันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2555  เวลา 09.30 - 12.00 น.  
ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร   ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้  ไดเปดโอกาสให
ผูเขารวมการสัมมนารวมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ  โดยพิจารณา
จากปญหาและอุปสรรคตลอดจนผลการดําเนินงานที่ผานมา  และดําเนินการรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ  เปน
ลายลักษณอักษร  เสนอตอที่ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะตอไป  (สกอ.7.2-4.3 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555)

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

5.1 คณะมีการสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายอาจารย  และสายสนับสนุน  นําความรูที่ไดจากการ
รวบรวมประเด็นความรูเปนลายลักษณอักษรมาปรับใชในการปฏิบัติงาน  เชน  ประเด็นความรู  เรื่อง  
“คุณภาพการเรียนการสอนในสไตลอาจารยราชพฤกษ”  โดย รศ.ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย  (สกอ.7.2-5.1 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง “คุณภาพการเรียนการสอนในสไตลอาจารยราชพฤกษ”)

5.2 บุคลากรของคณะมีการนําความรูที่ไดจากการรวบรวมประเด็นความรูเปนลายลักษณอักษร  
โดยจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร” ทําใหขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
อาทิเชน

- ผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานตางๆ  ใหสามารถปฏิบัติงานไดงาย  
ถูกตอง  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบัน  เชน  
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1) การมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ/ตัวบงชี้เขารวมประชุมคณะทํางาน
พัฒนาระบบคุณภาพสถาบันฯ  ในชุดตางๆ  ทําใหผูรับผิดชอบนั้นสามารถนําผลการประชุมไปปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพไดตรงเปาหมาย  เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

2) การจัดทําประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  (ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554)  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดงาย  ถูกตอง  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไป
(สกอ.7.2-5.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 - อางอิงหลักฐานกลุมงาน
บริหารและธุรการ)

3) การบริการวิชาการตางๆ  ไดแก
- การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร

หรือชําระเงินสด  เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิได
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
ป 2554 ป 2555

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

สกอ.7.2-1.1 แผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
สกอ.7.2-2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555”
สกอ.7.2-3.1 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555”
สกอ.7.2-4.1 www.nidabusinessschool.com
สกอ.7.2-4.2 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ทิศทางการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555”
สกอ.7.2-4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  

ปงบประมาณ 2555 (รอบ 6, 12 เดือน)
สกอ.7.2-5.1 PowerPoint ประกอบการบรรยาย เร่ือง “คุณภาพการเรียนการสอนในสไตล

อาจารยราชพฤกษ”

สกอ.7.2-5.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ  จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 
- อางอิงหลักฐานกลุมงานบริหารและธุรการ

สกอ.7.2-5.3 http://mba.nida.ac.th/cbi
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ประเมินระดับสถาบัน)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการดําเนินงาน   (ประเมินระดับสถาบัน)
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือ ขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

ผลการประเมิน (ประเมินระดับสถาบัน)
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ตัวบงชี้ที่  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง                

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 

2 ขอ
มีการดําเนินการ  
3  หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ 
5  ขอ

มีการดําเนินการ   
6  ขอ

ผลการดําเนินงาน   คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 6 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้

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

1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  
นําเสนอ ทคอ. วางแผนและประเมินผล  ใหความเห็นชอบในแผนแมบทบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  โดยให
ทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสถาบัน  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 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ  ที่ 87/2554  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะบริหารธุรกิจ)

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

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
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- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน

2.1 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร  ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันในความเสี่ยงเดิมของ
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  เพื่อติดตามการลดลงของความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

2.2 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  สถาบันไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  
โดยกําหนดกรอบการระบุความเสี่ยงตามประเด็นหลักของแตละยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวของสถาบัน 15 ป  
(พ.ศ. 2551-2565)  เพื่อใหหนวยงานไดระบุความเสี่ยงระดับหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และ
สถาบันวิเคราะหและระบุความเสี่ยง  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก  ใหสอดคลอง
กับความเสี่ยงของสถาบันที่เกิดจากปจจัยภายใน  ดังนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน

สถาบันระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณาวามีปจจัยเสี่ยงอะไรบางที่ทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค  ตามประเภทความเสี่ยง 4 ดาน  คือ

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินนโยบาย  การกําหนดแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน  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 

สถาบันไดระบุความเสี่ยงระดับสถาบันจากการสรุปผลจากความเสี่ยงระดับหนวยงาน  
และผานการพิจารณา แกไข และเพิ่มเติมโดยที่ประชุมผูบริหารสถาบัน สรุปไดดังนี้

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

กลยุทธ
การปฏิบัติงาน และ
กฎระเบียบขอบังคับ

1. จํานวนนักศึกษาภาคปกติของสถาบันมีปริมาณลดลง
ปจจัยความเสี่ยง

1.1  การประชาสัมพันธอาจยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย
1.2  การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ      

ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ
1.3  การพัฒนาหลักสูตรรวมระหวางคณะ/สถาบันการศึกษาอื่น (Dual Degree)        

ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ
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กลยุทธ
และการปฏิบัติงาน

2. การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
ปจจัยความเสี่ยง

2.1  บุคลากรบางสาขาวิชา (วิชาชีพเฉพาะ) เปนสาขาขาดแคลน
2.2  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรสายวิชาการในสาขาขาดแคลนมีจํานวนนอย

การเงิน

3. รายไดและเงินทุนของสถาบันกับความสามารถในการแขงขัน
ปจจัยความเสี่ยง

3.1  การรักษาฐาน/เพิ่มฐานงบประมาณแผนดิน
3.2  ความสามารถในการสรางรายไดของสถาบัน

ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก  เชน
1. Competitive Risk - เกิดจากสภาวะการแขงขัน สถานศึกษาคูแขง
2. Supplier Risk - เกิดจากพันธมิตร และผูสงมอบงานใหเรา
3. Regulatory Risk - เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบราชการ
4. Economic / Political Risk - เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
5. Natural disaster risk - ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาพหรือสภาวะแวดลอม

ทางธรรมชาติ

2.2 ระดับคณะ  ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  และ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ที่เชื่อมโยงกับระดับสถาบัน  ซึ่งระบุโครงการ/กิจกรรม  
พรอมทั้งมาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถวนตามภาระกิจของคณะ  โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  
คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีการวิเคราะห และระบุความเสี่ยง สรุปไดดังนี้

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง

การปฏิบัติการ 
(Operational)

1. มีอัตราวางอาจารยประจํา
ปจจัยความเสี่ยง

1.1  กระบวนการสรรหาทดแทนใชเวลานาน
2. กิจกรรมหรือแผนงานประชาสัมพันธ/การสื่อสารการตลาดที่มีผลบวกตอแบรนด
ปจจัยความเสี่ยง

2.1  ศักยภาพและความพรอมของสถาบัน

เหตุการณ (Event)

3. กิจกรรมความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ

ปจจัยความเสี่ยง
3.1  ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และสภาพแวดลอมของแตละภูมิภาค       

มีความแตกตางกัน

กลยุทธ (Strategic)

4. การพัฒนาวารสารระดับคณะสูระดับชาติ

ปจจัยความเสี่ยง
4.1  การรับรูในความสําคัญของเปาประสงคและกลุมเปาหมาย
4.2  การสรางภาพลักษณของชื่อเสียงของสถาบัน เพื่อใหสถาบันเปนท่ีรูจัก                

อยางกวางขวาง
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การปฏิบัติการ 
(Operational) 

การเงิน (Finalcail) 
และเหตุการณ (Event)

5. หลักสูตรฝกอบรม Public Training โดดเดน แตกตางจากสถาบันการศึกษาองคกรอื่น
ปจจัยความเสี่ยง

5.1  ขอจํากัดดานศักยภาพและความพรอมของวิทยากร
5.2  คาตอบแทนอาจไมดึงดูดพอ
5.3  คูแขงขันมีหลักสูตรที่หลากหลายกวา

(สกอ.7.4-2.1  แผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 / 
สกอ.7.4-2.2  แผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556)

 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห ในข อ 2

3.1 การประเมินความเสี่ยง  ในแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จําเปนตองนําผลการประเมินความเสี่ยงเดิม  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
มาเปนพื้นฐานในการพิจารณา  เพื่อกําหนดความเสี่ยงขั้นตน  และเปาหมายตัวชี้วัดระดับสถาบันของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลาวคือ หลังจากขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการ/
กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงของสถาบัน  คณะ  สํานัก  และหนวยงาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ทําให
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 

 เกณฑมาตรฐาน 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน

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 และโอกาสเกิดความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได  เชน  วางมาตรการ
เชิงรุก  ฝกอบรมทักษะ

3. การยอมรับความเสี่ยง (Accept)  การยอมรับใหมีความเสี่ยง  เนื่องจากคาใชจาย
ในการจัดการหรือสรางระบบควบคุมมีมูลคาสูงกวาผลลัพธที่ได  แตก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล  เชน   
กําหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได  เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง 

4. การถายโอนความเสี่ยง (Share)  การกระจายทรัพยสิน  หรือกระบวนการตางๆ 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย  เชน  การประกันทรัพยสิน การจางบริษัทภายนอกใหทํางานบางสวนแทน 
การทําสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด 
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โดยสถาบันไดใช 4 กลยุทธขางตนในการกําหนดมาตรการ  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)
โดยการระบุประเด็นความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรมระดับคณะเพิ่มเติม  ในประเด็น

ความเสี่ยงดานอื่นๆ  ที่สําคัญระดับคณะ  ตามที่เห็นควรดําเนินการนอกเหนือจากประเด็นความเสี่ยงของสถาบัน
2. แผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  (ตามแผนบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน

ระดับสถาบัน)
โดยระบุโครงการ/กิจกรรมเพื่อการดําเนินงานระดับคณะใหสอดคลองตามแผน

ปองกันในภาวะฉุกเฉินของสถาบัน  
(สกอ.7.4-4.1  แผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556)

 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต อ    
ที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณาอย างน อยปละ 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.7.4-
5.1  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  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  รอบ 12 เดือน)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 1 : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
รอบ 9 เดือน  (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556)  เสนอที่ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  
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
ลดและปองกันความเสี ่ยงในเรื ่องดังกลาวได  เนื ่องจากเปนกิจกรรม/มาตรการปองกันที่ดําเนินการตอจาก
แผนบริหารความเสี่ยงของ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  

 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และข อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะไปใช ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห ความเสี่ยงในรอบปถัดไป

6.1 คณะฯ  นําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงประจําปถัดไป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยเฉพาะในความเสี่ยง
ดานอัตราวางอาจารยประจํา  ซึ่งคณะไดมีการดําเนินการ  ดังนี้

1) โครงการการใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
2) การกําหนดกระบวนการรับอาจารยใหมของคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกอาจารยใหม  โดยดําเนินการดังนี้
2.1 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา
2.2 จัดทํากระบวนการรับอาจารยใหมคณะบริหารธุรกิจ    

(สกอ 7.4-6.1  แผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556)

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

รายการหลักฐาน

สกอ.7.4-1.1 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ  ที่ 87/2554  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะบริหารธุรกิจ

สกอ.7.4-2.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
สกอ.7.4-2.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
สกอ.7.4-4.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
สกอ.7.4-5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  รอบ 9 เดือน
สกอ.7.4-5.2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  คณะบริหารธุรกิจ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  รอบ 12 เดือน
สกอ.7.4-5.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  รอบ 9 เดือน
สกอ.7.4-6.1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ 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 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ 

1 ขอ
มีการดําเนินการ 
2 หรือ  3  ขอ

มีการดําเนินการ  
4  หรือ  5  ขอ

มีการดําเนินการ 
6  ขอ

มีการดําเนินการ   
7  ขอ

ผลการดําเนินงาน    

ในปการศึกษา 2554   คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน 7 ขอ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนกลยุทธ ทางการเงินที่สอดคล องกับแผนกลยุทธ ของคณะ  

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

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

อยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินตามหลัก

ธรรมาภิบาล

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

คณะบริหารธุรกิจมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด านการเงิน  หลักเกณฑ การจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการเงินทุนคณะ  และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ  ตามลําดับ  โดยมีการดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป  (สกอ.8.1-2.1 รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตางๆ – อางอิงหลักฐาน
กลุมงานการเงินและพัสดุ  / สกอ.8.1-2.2 คําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 และ 2556 – อางอิง
หลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ / สกอ.8.1-2.3 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ / สกอ.8.1-2.4 รายงาน
การประชุมคณะบริหารธุรกิจ)  จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ
ประจําปใหเปนไปตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ  โดยจัดหาเงินงบประมาณแยกเปน 2 แหลง  คือ  เงิน
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งบประมาณแผนดิน  ไดรับจัดสรรจากสถาบันฯ  รวมเงินงบอุดหนุน  และมีการจัดหาทรัพยากรจากเงินนอก
งบประมาณอีก 1 แหลง  ซี่งประกอบดวยรายรับจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ  จากการ
ฝกอบรม  การบริการทางวิชาการ  ฯลฯ  มีการรายงานสรุปการติดตามการใชจายเงินรายไดไตรมาสใหเปนไปตาม
แผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ    

 เกณฑมาตรฐาน 3.  มีงบประมาณประจําป ที่สอดคล องกับแผนปฎิบัติการในแต ละพันธกิจ
และการพัฒนาคณะและบุคลากร  

คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ  และ
การพัฒนาคณะและบุคลากร  โดยมีคณะกรรมการเงินทุนคณะ ซึ่งใชรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจําป ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ (สกอ.8.1-3.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ / สกอ.8.1-3.2  แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ)

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

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

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช ในการวิเคราะห คาใช จ าย  และวิเคราะห 
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางต อเนื่อง     

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

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

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

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

ผลการประเมิน

รายการหลักฐาน    

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

- อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ 
สกอ.8.1-2.2 คําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 และ 2556 

- อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.8.1-2.3 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ
สกอ.8.1-2.4 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ
สกอ.8.1-3.1 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ 
สกอ.8.1-3.2  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  

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

รายการ
ป 25534 ป 2555

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

ตัวบงชี้  :  จํานวน  1  ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดตัวบงชี้     :   กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 หรือ 8 ขอ
มีการดําเนินการ   

9 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงานผาน 9 ขอ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  และ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ไดแก
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2555  

(สกอ.9.1-1.1 คําสั่งสถาบันฯ  ที่ 555/2556  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ/สํานัก  ปการศึกษา 2555) ประกอบดวย

- รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ ประธาน
- รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
- รองคณบดีฝายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
- เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ

2. เกณฑ/ตัวบงชี้การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  (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

ที่ตองปฏิบัติเปนประจําอยางตอเนื่อง  และรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงาน  (สกอ.9.1-1.3 แผนปฏิบัติงาน ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2555  (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555) / สกอ.9.1-1.4 
เปาหมาย  มาตรฐานองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2555 (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555)  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 13/2555  
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  ที่ประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2555  และที่ประชุมเจาหนาที่คณะ ครั้งที่ 11/2555  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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5. การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report-
SAR) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก (สกอ.9.1-1.5 คูมือการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555  กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

 เกณฑมาตรฐาน 2.  มีการกําหนดนโยบายและให ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู บริหารสูงสุดของคณะ

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

1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน  และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

2. จัดใหมีหนวยงานหรือคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน โดยใหมีหนาที่พัฒนา  บริหารและติดตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานและนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ 
ทักษะ  และความชํานาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสูแนวปฏิบัติที่ดี

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน  ผูมีสวนไดสวนเสียและนักศึกษา  ไดมี
สวนรวมและมีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน

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

6. เผยแพร  ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอสาธารณชน  และสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก  โดยมีกิจกรรม
รวมกัน  เพื่อสรางความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.2  ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจดําเนินการโดยใชการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ  ดังนี้

1.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ปการศึกษา 2555-
2556  ทําหนาที่กําหนดนโยบายและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ประจําป
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
คณะกรรมการเงินทุนคณะ  ครั้งที่ 13/2555  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะ/กรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (สกอ.9.1-2.2 รายงานการประชุมคณะ/
กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)
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3. การมีสวนรวมจากภาคีภายในไดดําเนินการโดยมอบหมายกลุมงานตางๆ ตามผังการแบง
สวนงานคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนที่กําหนด และใหนําเสนอผูบริหาร (คณบดีและรองคณบดี)  
และที่ประชุมคณะ ตามลําดับ เพื่อรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ

4. การมีสวนรวมจากภาคีภายนอกไดดํา เนินการโดยประสานงานกับกองแผนงาน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา  และดําเนินงานตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกรอกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment 
Report - SAR)  ตามระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  (CHE QA ONLINE 
SYSTEM)  รวมถึงการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดนําระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   
(QAIS)  มาใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการกําหนดตัวบ งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ ของคณะ

คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดียวกับสถาบันฯ  คือ  “ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
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  และผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  (สกอ.9.1-3.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3 เรื่อง  รางแผนกลยุทธ 4 ป  พ.ศ. 
2553-2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน)

โดยมียุทธศาสตร / กลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน  ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง 

(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
กลยุทธที่ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent 

Student) เขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)  

กลยุทธที่  5.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม
ใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอนเอกลักษณืสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการพัฒนา

กลยุทธที่  5.4 สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย
เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย

กลยุทธที่  5.6 ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรม
และสอดคลองกับความตองการของสังคม

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่  7.4 เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนอง

ความตองการของสังคม
กลยุทธที่  7.7 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหา

เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
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 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการดําเนินงานด านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ วน
ประกอบด วย  

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

ในการดําเนินงานดานประเมินคุณภาพไดมีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 
โดยคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามนโยบายของสถาบันฯ  ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งสถาบันฯ  
ไดมีการดําเนินงานในเรื่องนี้มาตั้งแตปการศึกษา 2547  และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

4.2 การจัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอต อสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา  โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ- 
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  กลาวคือ  คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report - SAR) (สกอ.9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - 
SAR) คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2547-2554)  ผานที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ และเสนอตอสถาบัน
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  
และจัดสงให  สกอ. ภายใน 120 วัน  นับจากสิ้นปการศึกษา  หลังจากนั้นไดทําการกรอกขอมูลรายงานการ
ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report - SAR)  ในระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  CHE Q A ONLINE SYSTEM   โดยผานทาง  www.mua.go.th  

4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะในปถัดไป  
ทั้งนี้  ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2554 ไปใชในการดําเนินงาน  ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report - SAR)  ปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจ  บทที่ 1  ขอ 1.9  ตารางแสดง 
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา  

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน   
และส งผลให มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ ทุกตัวบ งชี้

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  ยังไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
ในแตละกลุมงาน  สงผลให มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ ทุกตัวบ งชี้  ไดแก

- ผูบริหาร  (คณบดี รองคณบดีทั้ง 3 ฝาย)  นําผลการประเมินไปปรับปรุงการกําหนด
กลยุทธ  กําหนดนโยบายการบริหารงาน  จัดทําแผนปฏิบัติงาน  ประจําปถัดไป  
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- อาจารย   นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอน  กําหนด
กิจกรรมการสอน  ปรับปรุงเอกสารการสอน  ตํารา Text  ตลอดจนการทําวิจัย

- กลุมงานการศึกษา  นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในแผน 
การสอนภาคการศึกษาถัดไป  จัดทําแบบประเมินการใหคะแนนในการสอบปากเปลา  (สกอ.9.1-5.1 หลักฐาน
การพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาโดยใชระบบคุณภาพวงจร PDCA  (สกอ.9.1-5.2 หลักฐานแฟมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา - 
อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  รวมถึงการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  และสรุปผลการประเมิน  ปการศึกษา 2555  (สกอ 9.1-5.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเขารวมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  และสรุปผลการประเมิน  ปการศึกษา 2555)

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

- กลุมงานบริหารและธุรการ มีการจัดทําแบบสอบถาม เร่ือง  “ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค”  และสรุปผลการประเมิน  ปงบประมาณ 2555  (สกอ.9.1-5.5 แบบสอบถาม  
เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค” และสรุปผลการประเมิน  ปงบประมาณ 2555)

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

 เกณฑมาตรฐาน 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให ข อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ    

6.1 ระดับสถาบัน   มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่  7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ   โดยสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  (ISEC)  เปนผูดําเนินงาน  เชน  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System : MIS) ระบบลงทะเบียน on line  ระบบประเมินผลการ
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)



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

151

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

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

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  
หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมตางๆ  รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ที่หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย
กําหนด  เชน  พิธีไหวครู  - กิจกรรมลอยกระทง - กิจกรรมสงกรานต - กิจกรรมงานปใหม ฯลฯ - จัดใหมีพิธี
ผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ  - การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย  
- จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต  เปนตน

3) บทบาทของนักศึกษากับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
• สรางองคกรนักศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมีการ

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

• เขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งที่หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษา
ตลอดจนชมรมตางๆ จัดขึ้น

• มีสวนในการประเมินบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหอยางจริงใจตรงตามความเปนจริง
4) บทบาทของนักศึกษาในการชวยพัฒนาหลักสูตร ผานการประกันคุณภาพการศึกษา

• การนํา PDCA มาใชในการทํากิจกรรมนักศึกษา
• ประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย
• ใหขอมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ

7.2 ผูใชบัณฑิต  :  รวมใหขอมูลปอนกลับในดานการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และการ
บริการวิชาการ  โดยเขารวมกิจกรรมที่คณะฯ  ดําเนินการ  เชน  จัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทน
กลุมธุรกิจ  กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่
มีตอผูที่ผานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  เชน  หัวขอ “MBA  ที่โลกธุรกิจตองการ”  หัวขอ “MBA  เสนทางสู
ความสําเร็จ”  โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจมารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น  หลังจากนั้นได
นําขอมูลที่ไดจากการเสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและเชิงคุณภาพ  
เพื่อใหไดมาซึ่งความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผาน
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

7.3 ผู ใช บริการตามพันธกิจของคณะ  :  คณะรับฟงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนตางๆ ผาน
ทั้งทางตรงดวยตนเอง  และทางออมโดยผานทาง webboard จดหมายรองเรียน/ติ/ชม/ใหขอเสนอแนะ 
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 เกณฑมาตรฐาน 8.  มีเครือข ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ด านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางคณะและมีกิจกรรมร วมกัน

คณะมีระบบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะเครือขาย  โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  มีการสงเสริมสนับสนุนและทํางานในลักษณะ
เครือขายเก่ียวกับการประกันคุณภาพรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  สําหรับการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก  คณะมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

8.1 คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เปนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาษาไทยแหงแรกของโลกที่ไดรับการรับรองจาก  AACSB International  (The Association of Advance 
Collegiate Schools of Business)  ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดานบริหารธุรกิจ
และการบัญชีทั่วโลก เพื่อใหมีคุณภาพเปนสากล โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นั้น ถือวา 
มีความสําคัญมาก  มีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ไดรับการรับรองนี้   

8.2 ปจจุบันคณะมีการอภิปราย 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 คณะมีการแลกเปลี่ยนความรูกับ 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.บุญชัย  หงสจารุ  (อดีตคณบดี)  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  ประเทศบราซิล  และ  University of New South Wales  ประเทศออสเตรเลีย  และ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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 เกณฑมาตรฐาน  9  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพรให หน วยงานอื่นสามารถนําไปใช ประโยชน

บทสรุปแนวปฎิบัติที่ดีในการเขาสูการรับรองมาตรฐาน AACSB  เสนทางการเรียนรูสูถนน
คุณภาพระดับสากล : ประสบการณของคณะบริหารธุรกิจ สพบ.

บทสรุปนี้จะไดกลาวถึง ความหมาย จุดเดน ขั้นตอนการดําเนินการ และประโยชนที่จะไดรับ 
โดยสังเขป ดังนี้

ความหมายของ AACSB 

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปนสถาบันที่ให
การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันที่ดําเนินการเรียนการสอนศาสตรการบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) ระดับโลก เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพสากล โดยมีเพียงรอยละ 5 ของสถาบันการศึกษา
ทั่วโลกที่ไดรับการรับรองมาตรฐานนี้ โดยคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนหนึ่งในนั้น
และจัดเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ลําดับแรกในโลกที่ไดรับการรับรอง

จุดเดนของ AACSB

มาตรฐานการศึกษา AACSB ใหความสําคัญกับกระบวนการในการจัดการศึกษา มีทั้งหมด 
18 มาตรฐาน ที่มุงเนนใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1. การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)  โดยใหความสําคัญ
กับการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับคณะที่สนองตอบตอภารกิจของสถาบัน (สพบ.) และกลไกกํากับการดําเนินงาน 
(อาทิ สกอ. และ สมศ.)  โดยคณะฯ จะตองจัดใหมีกลไกควบคุมคุณภาพและการทบทวนผลการดําเนินงานที่
โดดเดนคือการจัดทําการประเมินการเรียนรูในรายมิติที่สําคัญ  ที่เรียกกันวาเปน  Assurance of Learning 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแผนภูมิที่ 1)

2. การพัฒนาคุณภาพคณาจารยผานกลไกการวิจัยและการใหบริการวิชาการแกสังคม  
(Research and Intellectual Contributions) ที่สงเสริมใหคณาจารยมีผลงานการวิจัยและที่สําคัญตองมีการ
เผยแพร/ตีพิมพหรือนําไปใชจริงในการใหบริการวิชาการ  ซึ่งสงผลใหองคความรูมีการพัฒนาและไดรับการ
เผยแพรเปนประโยชนในทางปฏิบัติ

3. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน  (Curriculum Management Process for 
the New and Revised Curricula)  ที่สะทอนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป  รวมถึงการ
ประมวลความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ  ตลอดจนการนําผลการประเมินการเรียนรูมาพัฒนาการเรียนการสอน
ที่ลึกลงไปถึงหนวยที่เล็กที่สุดในหลักสูตรคือหัวขอการเรียนการสอนระดับรายวิชา  เพื่อใหหลักสูตรมีความ
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 กําหนดใหมีการประเมินวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียนหรือ 
Assurance of Learning ในรายหลักสูตร โดยประกอบดวย 4 มิติหลัก ไดแก ทักษะการแกปญหา (Problem 
solving skills) โดยเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root cause analysis) 
ตลอดจนนําเสนอแนวทางการแกปญหาไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-term solutions)
ทักษะการบูรณาการความรูดานการบริหารจัดการ (Integration of Business Functions) โดยมุงเนนให
ผูเรียนมีความรูอยางเหมาะสมที่ครอบคลุมมิติการบริหารจัดการธุรกิจไดครบทุกภาคสวนในองคกร ตลอดจน
มีความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยงของภาคสวนตางๆ ความรู และทักษะดานจริยธรรม (Ethics)
โดยผูเรียนจะตองมีคานิยมของการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและชุมชน (Corporate Social Responsibility) กลาวคือ
ความสามารถในการออกไปดําเนินธุรกิจที่ใสใจความเปนบรรษัทภิบาลและบรรษัทบริบาล  ความสามารถใน
การนําการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค (Leading Change) โดยผูเรียนตองมีสมรรถนะความสามารถในการ
วิเคราะห สื่อสารและความรอบรูในศาสตรการบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีภาวะผูนําที่มุงมั่นในการเปลี่ยนแปลง
องคกรไปในทิศทางที่พึงประสงค

โดยวัตถุประสงคการเรียนรูทั้ง 4 ประการขางตน สามารถติดตามประเมินผลไดจาก
- ระดับรายวิชา (Course Level Exam) โดยผูสอนเปนผูประเมินผลการเรียนรูวาผูเรียน

บรรลุเปาหมายหรือไม
- ระดับการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการ

สอบในรายวิชาหลัก  (6000)
- ระดับการทําโครงงานธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated Business Project) ที่กําหนดให

ผูเรียนตองจัดทําโครงงานวิเคราะหปญหาในองคกร และมีการนําเสนอในการสัมมนาเพื่อแสดงผลและแนว
ทางการแกปญหาอยางบูรณาการ

- ระดับการสอบปากเปลา (Oral Exam) โดยคณะกรรมการเปนผูประเมินผลวาผูสอบ
สามารถผานเกณฑที่กําหนดในระดับพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 70

- การติดตามผลในลักษณะอื่นๆ เชน กิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ การเขารวมกิจกรรม
ของสถาบัน องคกรธุรกิจ ฯลฯ

ที่สําคัญกลไกมาตรฐานของ  AACSB  เนนใหมีการแกไขปญหาที่พบดวยการกําหนดใหมีการ
รายงานที่เรียกวา  Closing the Loops  ที่แสดงใหเห็นการแกไขที่หนวยงานที่ไดรับการรับรองไดดําเนินการ
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
- คณะกรรมการกลั่นกรองทําการตรวจเยี่ยมสถาบัน/หนวยงานเพื่อศึกษาขอเท็จจริงทุกป

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
และไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชนจากการไดเห็นประสบการณการรับรองมาตรฐานในสถาบันอื่น และ
ที่สําคัญที่สุดการไดรับการรับรองมาตรฐาน  AACSB  ทําใหระบบกลไกการประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงาน 
มีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น

โดยคณะไดรวบรวมประเด็นความรูเปนลายลักษณอักษร  และเผยแพรผานเว็บไซดคณะบริหารธุรกิจ 
www.nidabusinessschool.com  (สกอ.9.1-9.1 www.nidabusinessschool.com)

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 9  ขอ 9  ขอ

ผลการดําเนินงาน 9  ขอ 9  ขอ 9  ขอ 9  ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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รายการหลักฐาน

สกอ.9.1-1.1 คําสั่งสถาบันฯ  ที่ 555/2556  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับคณะ/สํานัก  ปการศึกษา 2555

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

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

ประจําปการศึกษา 2555  (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555)
สกอ.9.1-1.5 คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา 2555  

กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สกอ.9.1-2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.9.1-2.2 รายงานการประชุมคณะ/กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 5/2555 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 - อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน
สกอ.9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report - SAR)  คณะบริหารธุรกิจ

ปการศึกษา 2547-2554
สกอ.9.1-5.1 หลักฐานการพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

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

และสรุปผลการประเมิน  ปการศึกษา 2555
สกอ.9.1-5.4 แผนกลยุทธทางการเงิน - อางอิงหลักฐานกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ.9.1-5.5 แบบสอบถาม  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค” 

และสรุปผลการประเมิน  ปงบประมาณ 2555
สกอ.9.1-6.1 http://qa.nida.ac.th
สกอ.9.1-9.1 www.nidabusinessschool.com
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องคประกอบที่ 97
องคประกอบตามอัตลักษณ



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

158

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

  
  ตัวบงชี้ 97.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ 
มีการดําเนินการ

2 ขอ         
มีการดําเนินการ

3 ขอ         
มีการดําเนินการ

4 ขอ        
มีการดําเนินการ

5 ขอ       

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้อัตลักษณ  ดังนี้

 เกณฑมาตรฐาน  1. มีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องตนตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึ่งประสงคของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ  ดังนี้

1. การรับสมัคร  สถาบันฯ  มีกองบริการการศึกษาทําหนาที่รับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในทุกคณะ/สํานัก/ศูนยฯ  โดยประสานกับคณะ/สํานัก/ศูนยฯ  ในการ
กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับสมัครและนํามาจัดทําเปน  “คูมือการศึกษาตอใน NIDA”  
และเผยแพรใหผูสนใจทราบ  (สกอ.97.1-1.1  คูมือการศึกษาตอใน NIDA - อางอิงหลักฐานจาก 
http://edserv.nida.ac.th/th/)  นอกจากนี้  สถาบันฯ  ยังมีการใชระบบฐานขอมูลในการรับสมัคร  ซึ่งดําเนินการ
โดยกองบริการการศึกษา  สพบ. มีการแสดงผล up-date  ซึ่งรองรับการทํางานกับสวนอื่นๆ  เชน  ฝายการเงิน 
การรวบรวมคะแนน  รวมถึงการประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ในสวนของคณะบริหารธุรกิจ  มีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ  
แบงเปนภาคพิเศษ  และภาคปกติ  ประกอบดวย  วุฒิการศึกษา  คะแนนเฉลี่ยสะสม  ประสบการณการทํางาน  
อายุ  เปนตน  ระบุวิธีการคัดเลือกเขาศึกษา  การประกาศผล  จัดทําเปนเอกสาร/แผนพับแยกตามหลักสูตร/
โครงการ  เผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ  และเว็บไซต  (สกอ.97.1-1.2 เอกสารประชาสัมพันธโครงการตางๆ / 
www.nidabusinessschool.com)  

2. การคัดเลือกเขาศึกษา  คณะบริหารธุรกิจกําหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาตามหลักสูตร/
โครงการ  ดวยการสอบขอเขียน  และ/หรือ การสอบสัมภาษณ  โดยมีระบบและกลไกการดําเนินงาน  ดังนี้

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการออกและตรวจขอสอบ  ทําหนาที่ออกและตรวจขอสอบให
ครอบคลุมประเด็นและเนื้อหาเปนไปตามเกณฑของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงคทั้งของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ  

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

3. การประกาศผลสอบ
4. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ
เปนผูนําทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  และการ
นําเสนอผลงาน

คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู  มีคุณลักษณะ
ความเปนนักวิชาการ  การเปนผูนําทางความคิดและการเปลี่ยนแปลง  สามารถแสดงความคิดเห็น  แสดงความสามารถ
ดานการคิดเชิงวิพากษ  และการนําเสนอผลงาน  ดังนี้

1. สถาบันมีนโยบายในการสนับสนุน/สงเสริมนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ  และมีทุน
สนับสนุนการวิจัย โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ    

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

รวมทั้ง  สถาบันไดจัดใหมีเวทีประกวดผลงานจากวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน การประกวดวิทยานิพนธ และ NIDA Open House ในวันที่ 7 กันยายน 2555

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

2.  การเชิญผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ มาถายทอดประสบการณวิชาการและใหความรูวิชาชีพ
กับนักศึกษาในหัวขอตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู มีคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ  อีกทั้งยังเปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกการเปนผูนําทางความคิด  สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษ  กิจกรรมเหลานี้ คณะ ฯ ไดดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  (สกอ.97.1-2.1  
แผนงาน/โครงการ - อางอิงหลักฐานกลุมงานการศึกษา)  ดังนี้

ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1 โครงการเตรียมความพรอมสําหรบันักศึกษา 

โครงการ Y-MBA รุนที่ 33-34  
4-5 สิงหาคม 2555

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2 การแขงขันกีฬาภายใน โครงการ Y-MBA รุนที่ 31-34

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในแตละรุน
28 ตุลาคม 2555

เวลา 9.00-18.00 น.
3 กิจกรรมศึกษาดูงาน  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 15 พฤศจิกายน 2555
4 โครงการอบรม Career Development Center

หัวขอ “Negotiations กลยุทธการเจรจาตอรองเพื่อความสําเร็จอยาง
เหนือชั้น” โดย ผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร

26 พฤศจิกายน 2555

5 โครงการอบรม Career Development Center
หัวขอ “Team Building” โดย ผศ.ดร.บุษกร  วัชรศรีโรจน

26 พฤศจิกายน 2555
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ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
6 กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ 

โครงการ RMBA  รุน 71  หัวขอ “Break the Ice”  
โดย อาจารยสุพัฒน  สังขสายศิริกลุ

4 ธันวาคม 2555

7 กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA  รุน 71 หัวขอ “Self Expression and Business 
Etiquette”  โดย ดร.ธัญดา  ธัญทิพพสาร

4 ธันวาคม 2555

8 กิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะวาที่ผูนําภาคธุรกิจ
โครงการ RMBA  รุน 71  หัวขอ “Business Presentation”  
โดย ผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร

6 ธันวาคม 2555

9 โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน  สําหรับโครงการ Y-MBA 
รุนที่ 29-30

22 ธันวาคม 2555
ณ สนามกอลฟนวธานี

10 กิจกรรมศึกษาดูงาน  บริษัท เอสซจีี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 10 มกราคม 2556
11 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA  รุน 67  

หัวขอ “MBA ในความคาดหวังขององคกร”  
โดย คุณวิวรรธน  เหมมณฑารพ

14 มกราคม 2556

12 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา  โครงการ RMBA รุน 67  
หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการเงิน”  
โดย คุณศักดา  สรรพปญญาวงศ

14 มกราคม 2556

13 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA  รุน 67  
หัวขอ “ปจจัยความสําเร็จของการเปนผูประกอบการ”  
โดย คุณวรวุฒิ  อุนใจ

14 มกราคม 2556

14 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา โครงการ RMBA  รุน 67  
หัวขอ “ความสําเร็จและความกาวหนาในสายวิชาชีพการตลาด”  
โดย คุณสรรคชัย  เตียวประเสริฐกุล

14 มกราคม 2556

15 การสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โครงการ RMBA รุนที่ 71, 
English MBA รุนที่ 24  และ YMBA รุนที่ 35

22 มกราคม 2556

16 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน 
หัวขอ “Approach The Career Consultant”
โดย คุณปยะมินท  รังษีเทียนไชย

7 มีนาคม 2556

17 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน 
หัวขอ “Personal Development” โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ  ผดุงชีวิต

7 มีนาคม 2556

18 โครงการอบรม “Business Presentation”
โดย ผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร

28 มีนาคม 2556

 เกณฑมาตรฐาน 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะความเปนนักวิชาการ 
ความเปนผูนําทางความคิด ที่ม ี“ความรู คูคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม”

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

1)  โครงการนิดารวมใจบริจาคโลหิต  (ชมรมพุทธศาสตร)  จํานวน 4 ครั้ง
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2)  โครงการบรรยายธรรม เรื่อง “เริ่มปใหมดวยการใชชีวิตอยางมีสติ”
3) โครงการพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
4) โครงการพิธีไหวครู
เปนตน

3.2  ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดนําแผนการจัดกิจกรรม/โครงการดานเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมระดับสถาบันมาผนวกกับกิจกรรม/โครงการระดับคณะ  และจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมระดับคณะ (สกอ.97.1-3.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ) และประชาสัมพันธใหแก
นักศึกษาที่สนใจ  และใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการระดับสถาบันดังกลาว  
นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจยังไดจัดทํา  ประกาศคณะบริหารธุรกิจ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ  เพื่อใชเปน
มาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ  และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขา
สอบทุกครั้ง  และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาดวย  (สกอ.97.1-
3.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ)

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

ในปการศึกษา 2554  กลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน  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
ของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยสอบถามทางโทรศัพท  ตามขอคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้ง
สัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจครอบครัวดวย

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

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

คณะ
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย

บริหารธุรกิจ 172 4.36 1 4.00 173 4.36

รายละเอียดตามรายงานการสํารวจ  “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผู สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน”  สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร  ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (สกอ.10.1-4.1 รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของ
สถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา 
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)

สําหรับปการศึกษา 2555   กองแผนงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน

 เกณฑมาตรฐาน 5.  มีการนําผลการประเมิน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่ไดจากขอ 4    
ไปปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหเปนบัณฑิตที่มี
ภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม

5.1 คณะฯ  นําผลการประเมินไปปรับปรุง  โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา   มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2555  และมีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดังกลาว (สกอ.10.1-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555)

ผลประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน

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

สกอ.10.1-1.1 ตัวอยางประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาเขา
ศึกษาตอในหลักสูตร/โครงการ/ศูนย

สกอ.10.1-1.2  คูมือการศึกษาตอใน NIDA – อางอิงหลักฐานจาก 
http://edserv.nida.ac.th/th/)

สกอ.10.1-1.3 เอกสารประชาสัมพันธโครงการตางๆ / www.nidabusinessschool.com
สกอ.10.1-1.4  ตัวอยางแฟมดําเนินงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ คณะบริหารธุรกิจ 

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

การศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.10.1-3.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
สกอ.10.1-4.1 รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของ
สถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  
โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สกอ.10.1-5.1 แผนการจัดกิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2555
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2.3 ผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

วิธีการคํานวณ
รอยละของบัณฑิตที่

ไดงานทํา
= จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด
     
หมายเหตุ  ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวและผูที่ศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

เนื ่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    
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  จากผูสําเร็จการศึกษาระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 กรกฎาคม 2555  โดยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาจะตองกรอกขอมูลการหางานทํา
ผานเว็บไซคกอน  จึงจะลงทะเบียนเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 32  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555  
สรุปผลการสํารวจคณะบริหารธุรกิจ  มีบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจ  จํานวน 754 คน  ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
ที่ประกอบอาชีพอิสระ  จํานวน 516 คน  มีงานทํากอนเขาศึกษา (งานเดิม)  จํานวน 181 คน  ศึกษาตอ 
จํานวน 8 คน  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) ที่ไดงานทําแลวมีเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือนตอคน 
36,229.- บาท  และเมื่อคํานวณตามเกณฑ สมศ. ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละ 91.33 คิดเปน 4.57 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set

รายการขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา
2554 2555

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.1) 786
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 753
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)

515

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ประกอบอาชีพอิสระ -
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 181
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาตอระดับบณัฑิตศึกษา 8
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

36,229

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว -
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รายการขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา
2554 2555

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่อุปสมบท -
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่เกณฑทหาร -
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 1
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 1
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)

1

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ประกอบอาชีพอิสระ -
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีงานทํากอนเขาศึกษา -
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา -
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

36,229

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว -
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่อุปสมบท -
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่เกณฑทหาร -
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.1) 787
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 754
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)

516

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ประกอบอาชีพอิสระ -
(สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 181
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 8
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

36,229

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา
อยูแลว

-

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่อุปสมบท -
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่เกณฑทหาร -

ผลประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ 80 รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน รอยละ 92.71 รอยละ 92.71 รอยละ 91.33 รอยละ 91.33
คะแนนอิงเกณฑ 4.64 คะแนน 4.64 คะแนน 4.57 คะแนน 4.57 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.2-1 รายงานการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ที่ 2 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 ในระดับปริญญาโทภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ และระดับปริญญาเอกจํานวน
ทั้งหมด 787 คน

กลุมตัวอยาง   การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาไดดําเนินการ  ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 15 
กันยายน 2555 โดยสงจดหมายไปยังผูใชบัณฑิตจํานวน 787 คน ไดคืนกลับมาทั้งสิ้น 173 คน คิดเปนรอยละ
21.98

การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 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
หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตามรายชื่อ ที่อยู ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท
ที่ไดจากผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของแตละคณะ
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ผลการศึกษา  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 5 ดาน  จําแนกตามคณะ และระดับปริญญา  เปนดังนี้

คณะ
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย

บริหารธุรกิจ 172 4.36 1 4.00 173 4.36

รายละเอียดตาม  รายงานการสํารวจ  “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร   

สําหรับปการศึกษา 2555   กลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  อยูในระหวางการดําเนินงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ ปการศึกษา
2553 2554 2555

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (จบชวง ต.ค.-พ.ค. 
กอนปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

- 786

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (จบชวง ต.ค.-พ.ค. 
กอนปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

- 1

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)

183 172 -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.63 4.36 -

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)

- 1 -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- 4.00 -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕)

4.63 4.36 -

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสอบถาม - 21.55 -
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ตอบแบบสอบถาม - 100.00 -
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ผลการประเมิน

รายการ
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

รายการหลักฐาน

สมศ.2-1.1    รายงานการสํารวจ “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน” สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร  ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2554  โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เกณฑการประเมิน     
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยัที่ตีพิมพดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง        
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (proceeding)  ที่ไดรับการยอมรับในสาขา         
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (proceeding)  หรือมีการตีพิมพ   

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไดรับการยอมรับ
ในสาขา

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล  เชน 
ISI หรือ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 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
การศึกษาระดับปริญญาโท 

X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

   =  (0.25 * 583)   X 100
                                                         583

= 145.75  X  100
    583

=   25

2)  คะแนนอิงเกณฑ  กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
                   คะแนนที่ได   =      25  X  5     

25
                                             =   5  คะแนน จากคะแนนเต็ม  5

ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รายการ ปการศึกษา 2555

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
(ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

583
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ 25 รอยละ 25
ผลการดําเนินงาน รอยละ 25 รอยละ 25 รอยละ 25 รอยละ 25
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.3-1.1 ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ       
การตีพิมพหรือเผยแพร ปการศึกษา 2555

2. ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รายการ ปการศึกษา 2555

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.25 583
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (สง คัดเลือกและตีพิมพฉบับสมบูรณ)  
(คาน้ําหนัก 0.25)

583

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
วารสารวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย  (คาน้ําหนัก 0.25)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
วารสารวิชาการ ในระดับคณะ (คาน้ําหนัก 0.25)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
สิ่งพิมพทางวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย  (คาน้ําหนัก 0.25)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนในลักษณะของ
สิ่งพิมพทางวิชาการ ในระดับคณะ  (คาน้ําหนัก 0.25)

0

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.50 0
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)  (คาน้ําหนัก 0.50)

0

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.75 0
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) (คาน้ําหนัก 0.75)

0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.75) 0
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 1.00 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ       
(คาน้ําหนัก 1.00)

0

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ ทั้งหมด 583
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ตัวบงชี้ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

เกณฑการประเมิน
    

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาต ิ  ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus  

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ  5 คะแนน  ทุกกลุมสาขาวิชา

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
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

   =  (0.50 x 1) + (0.75 x 3) + (1 x 1)  X 100
                                                                 5

= 3.75  X  100
    5

=   75.00

2)  คะแนนอิงเกณฑ  กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน  ทุกกลุมสาขาวิชา
                   คะแนนที่ได   =      75.00  X  5      =  7.50

  50
                                             =   5  คะแนน จากคะแนนเต็ม  5

ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

รายการ ปการศึกษา 2555

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
(ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

5
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย - - รอยละ 50
ผลการดําเนินงาน - - รอยละ 75.00 รอยละ 75.00
คะแนนอิงเกณฑ -  คะแนน -  คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ/ไมบรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.4-1.1 ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ       
การตีพิมพหรือเผยแพร ปการศึกษา 2555

2. ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายการ ปการศึกษา

2555
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.25 0

- - บทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.50 1
- - บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ 

สมศ.
จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 0.75 3

- - บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ คาน้ําหนัก 1.00 1
- - บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล     

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)     
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI 
และ Scopus  

จํานวนรวมของบทความวิจัยฯ ทั้งหมด 5
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ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ              

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3  หรือ 4  (Q3 หรือ
Q4)  ในปลาสุด ใน subject category  หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยูในประกาศของ สมศ.

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1  หรือ 2  (Q1 หรือ
Q2)  ในปลาสุด ใน subject category  ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล  ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัยประจําที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

= ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน ตามกลุมสาขาวิชา  ดังนี้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
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ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งหมด  จํานวน 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 X 100

                 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
 
=   12.50  X 100 = 55.56

   22.5

2) คะแนนอิงเกณฑ    กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   รอยละ 10  = 5  คะแนน

คะแนนที่ได =         55.56 X 5 = 27.78
  10

=       5  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

รายการ ปการศึกษา 2555

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 22.5

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22.5

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

จํานวนรวมของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด                  
(ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

22.5

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22.5

2. ขอมูลผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ระดับคุณภาพงานวิจัย
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ.2555

ถวง น.น.

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI (คาน้ําหนัก 0.25)

10 2.50

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (สง คัดเลือก และตีพิมพฉบับสมบูรณ) 

2 0.50

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (สง คัดเลือก และตีพิมพฉบับสมบูรณ) 

7 1.75

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานขอมูล TCI 

1 0.25

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.50)

0 0
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ระดับคุณภาพงานวิจัย
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ.2555

ถวง น.น.

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75)

12 9.0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.

12 9.0

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus  
(คาน้ําหนัก 1.00)

1 1

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ 10 รอยละ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละ 16.25 รอยละ 16.25 รอยละ 55.56 รอยละ 55.56
คะแนนอิงเกณฑ (8.125) 5 คะแนน (8.125) 5 คะแนน (27.78) 5 คะแนน (27.78) 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.5-1.1 ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ปการศึกษา 2555

สมศ.5-1.2 www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

วิธีการคํานวณ

รอยละงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

= ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2555  คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งหมด  จํานวน  22.5  คน  มีผลงานวิจัย     
(คิดตามป พ.ศ.)  ที่นําไปใชประโยชน  จํานวน  5  ผลงาน

วิธีการคํานวณ

1) รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

รอยละงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

  
=

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
X 100           จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

 
=     5   X 100 = 22.22

  22.5

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

    20
=   5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5
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คณะบริหารธุรกิจ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ปการศึกษา 2555

  อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 22.5

  อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0

รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22.5

  นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 0

  นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0

รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 0

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22.5

2. ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

จํานวนผลงาน ป พ.ศ. 2555

จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
(ใหนับจากวันที่นําผลงานมาใชและเกิดผลชัดเจน)

5

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  20 รอยละ  20

ผลการดําเนินงาน รอยละ 13.65 รอยละ 13.65 รอยละ 22.50 รอยละ 22.50
คะแนนอิงเกณฑ 3.41 คะแนน 3.41 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.6-1.1 www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

เกณฑการประเมิน

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ  
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสอืที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ

วิธีการคํานวณ

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 22.5 คน  มีผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ พิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 9 ชิ้น ตามรายละเอียด  ดังนี้

-  คาน้ําหนัก  0.25 จํานวน 0  ชิ้น คาถวงน้ําหนัก =   0          
-  คาน้ําหนัก  0.50 จํานวน 0  ชิ้น คาถวงน้ําหนัก =    0     
-  คาน้ําหนัก  0.75 จํานวน 9  ชิ้น คาถวงน้ําหนัก =  6.75  (0.75*9)    
-  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 
X 100

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

   =       6.75  X 100 = 30
            22.5

2)  คะแนนอิงเกณฑ  กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
คะแนนที่ได    =      30 X 5           = 15

10
= 5 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ปการศึกษา 2555

    อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 22.5
    อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0
รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22.5
    นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 0
    นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0
รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 0
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 22.5

2. ขอมูลผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
จํานวนผลงาน
ป พ.ศ. 2555

ถวง น.น.

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(คาน้ําหนัก 0.25)

0 0

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ (คาน้ําหนัก 0.50)

0 0

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑ
โดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (คาน้ําหนัก 0.75)

9 6.75

ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
(คาน้ําหนัก 1.00)

0 0

รวมผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 9 6.75

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ 10 รอยละ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละ 19.32 รอยละ 19.32 รอยละ 30 รอยละ 30
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.7-1.1 www.qais.nida.ac.th
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ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย

วิธีการคํานวณ

รอยละของการนําความรูจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

= จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย X 100

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 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 X 100

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

 =       4   X 100 = 100.00
        4

2)  คะแนนอิงเกณฑ    กําหนด   รอยละ  30 = 5  คะแนน
คะแนนที่ได =   100 X 5 = 16.67

30
=     5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

  ขอมูลผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย

ประเภทการนําไปใชประโยชน จํานวนโครงการที่พัฒนา
หรือตอยอด

ในปการศึกษา 2555
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
(อนุมัติผานสํานักสิริพัฒนา 3 โครงการ 
และอนุมัติผานศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ 1 โครงการ)

4

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับ 
การเรียนการสอน (ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ตองเสร็จสิ้นในปที่
ประเมิน)

0

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับ
การวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)

0

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับ          
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)

4

จํานวนรวมของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับ          
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (ผลการใชในการพัฒนาการเรียน                
การสอนและการวิจัย ตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน)

4

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2552-2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย รอยละ  30 รอยละ  30

ผลการดําเนินงาน รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.8-1.1 ตารางขอมูลตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
3.  ชุมชนหรือองคกร มีผูนําหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

          คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน  
ไดแก  

1.   ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม 
สัมมนา  การประชุมวิชาการ  การวิจัย  การใหคําปรึกษา  การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ  โดยใชศักยภาพและความ
พรอมที่มีอยู  อาทิ  คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง  ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ฯลฯ  (สมศ.9-1.1  เอกสารเผยแพร/brochure  ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ
ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)  ศูนยฯ  มีระบบและกลไกการดําเนินงาน  ประกอบดวย  คณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ  เปนผูควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย  มีผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจเปนผูบังคับบัญชา 
ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการฯ  กําหนด  และมีผูจัดการ  ทําหนาที่รับผิดชอบตามที่
ผูอํานวยการมอบหมาย  (สมศ.9-1.2  คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ 444/2552  ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ / สมศ.9-1.3  
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ 783/2552  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ)  นอกจากนี้  ยังมีหลักเกณฑ/ระเบียบ
ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ดังนี้

(1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก  พ.ศ. 2551  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  และ
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก
(สมศ.9-1.4  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก  พ.ศ. 2551  ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 / 
สมศ.9-1.5 ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแล
ของคณะ/สํานัก)  
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(2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการ
ใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ป 2553  (สมศ.9-1.6  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
เรื่อง  อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553)

2. ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถ
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 
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ที่ 521/2552  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)  โดยใชหลักเกณฑ / 
ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเหมือนกับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ

ป 2555  ทั้งสองหนวยงานมีผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการหลากหลายโครงการตามความ
ตองการของผูรับบริการ  ในจํานวนโครงการบริการวิชาการเหลานี้  มี  1 โครงการที่มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน
และเปนไปตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ทั้ง 5 ขอ  ไดแก “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)”  ซึ่งศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  
“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing 
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  ในสวนของการจัดการเชิงกลยุทธ
และการตลาด  และการบริหารทุนบุคลากร  ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม กับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มีเปาหมายหลักคือ  การพัฒนา SMEs  ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล  
และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่งยืน  ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม  โดยยกระดับตั้งแต  
ระบบการผลิต  ระบบมาตรฐานสากล  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ  การบริหารการเงิน  การตลาด 
และการพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหวิสาหกิจที่เขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหพรอมรับการแขงขันทั้งตลาดภายในประเทศ  และตลาดตางประเทศ

“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing 
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  
ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ.  ดังนี้

 ประเด็น  1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
1.1 การดําเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถ

ในการแขงขัน  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  
มีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ไดแก

- การประชาสัมพันธ  และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
- มีการเสนอแผนงาน  หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว  เชน  ในรูปของแผนธุรกิจ

รายบุคคล
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- มีการประเมินผลตามแผน  และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
ไมต่ํากวารอยละ 80

- นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ  ใหดีขึ้นอยูเสมอ 
ตามวงจร PDCA 

(สมศ.9-1.8 ขอเสนอ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(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  แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555)  

1.2 การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยมีการวาง
ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบ  ดังนี้    

Plan ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดจัดทําขอเสนอโครงการ  “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing Development to Improve 
Competitiveness Programme: MDICP)”  เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยในโครงการจะมี
รายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ  ประกอบดวย  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  วิธีการดําเนินงาน  
ผูเขารวมโครงการ  กิจกรรมในโครงการ  ระยะเวลาการดําเนินงาน  ประมาณการคาใชจายและแหลงเงิน  
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 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ  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
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  
มีการกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัด  ในแผนงานและกิจกรรม/โครงการ  และมีการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ
เปาหมาย  ดังนี้  

ป 2555  มีจํานวนตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย 29 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ 90.00

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายละเอียด การดําเนินงานโครงการ MDICP 
ป 2555

จํานวนตัวชี้วัด 30
บรรลุเปาหมาย 27
คิดเปนรอยละ 90.00

(สมศ.9-2.1 ผลการปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขัน  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” 
ป 2555)

 ประเด็น  3. ชุมชนหรือองคกร มีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” จัดขึ้นเพื่อการ
พัฒนา SMEs  ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล  และสามารถสราง
สมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั ่งยืน  ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม  โดยยกระดับตั้งแต  ระบบการผลิต  
ระบบมาตรฐานสากล  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ  การบริหารการเงิน  การตลาด และการพัฒนา
บุคลากร  เพื่อใหวิสาหกิจที่เขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
เพื่อใหพรอมรับการแขงขันทั้งตลาดภายในประเทศ  และตลาดตางประเทศ  โครงการดังกลาวเปนโครงการ
ความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กับคณะบริหารธุรกิจ  เริ่มดําเนินการ
มาตั้งแตป  พ.ศ. 2544  ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องมาตลอดจนถึงปจจุบัน  พ.ศ. 2556 (สมศ.9-3.1 
แฟมดําเนินงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” (อางอิง
ขอมูลที่ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ) )
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 ประเด็น 4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชน
และเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน

“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ทําใหผูบริหาร
และพนักงานในกิจการ/โรงงานไดรับการฝกอบรม  เพิ่มความรูความสามารถในการจัดการและการวางแผน
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 แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” 
ป 2555)

 ประเด็น 5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  มีผลกระทบ
ที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม  หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  คือ  สามารถพัฒนาสถานประกอบการ
ทั่วประเทศภายใตโครงการดังกลาว ซึ่งมีผลสําเร็จทั้งในดานการเพิ่มยอดขาย  มีการขยายการลงทุนใหม  
ลดตนทุนการผลิต  และลดของเสีย  รวมทั้งยังไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  คิดเปนมูลคารวมประมาณ 
4,173.97  ลานบาท  จาก SMEs  ที่เขารวมโครงการจํานวน 110 ราย

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

สมศ.9-1.1 เอกสารเผยแพร/brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
สมศ.9-1.2 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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ตัวบงชี้ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

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

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการดําเนินงานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  5  ขอ

ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

  ประเด็น 1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   โดยดําเนินการดังนี้

Plan   คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
คณะบริหารธุรกิจ  และแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ / สมศ.10-1.2 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานที่ตอง
ดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)  

Do    มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน  ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระ 
โอกาสตางๆ และตามวันสําคัญ  นอกจากนี้  คณะยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน  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
ตอสถาบันฯ  (สมศ.10-1.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป
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
ดําเนินการตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ  (สมศ.10-1.5  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)

   ประเด็น 2.   บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม    
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
และวัฒนธรรม  รวมทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 100  
(สมศ.10-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  รอบ 12 เดือน)  

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายละเอียด ป  2555
จํานวนตัวชี้วัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4
จํานวนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย 4

คิดเปนรอยละ 100

 ประเด็น 3. มีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย  และมีแผนการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
คณะบริหารธุรกิจ  (สมศ.10-3.1  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ)  และมีการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  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

คณะบริหารธุรกิจไดมีการจัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายในคณะ  
ตามวาระและโอกาสตางๆ  ตามวันสําคัญ  โดยมีคณาจารย  บุคลากร  นักศึกษา  และบุคลากรภายนอก  เขารวม
กิจกรรม  ซี่งกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาในการสรางจิตสํานึกแกคณาจารย บุคลากร  นักศึกษา และ
บุคลากรภายนอก  เปนการกระตุนใหเกิดการตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  
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 ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ  และ/หรือนานาชาติ

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4 ขอ 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.10-1.1 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
คณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-1.2 แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
คณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-1.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  รอบ 12 เดือน

สมศ.10-1.4  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)   รอบ 6 เดือน

สมศ.10-1.5  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
คณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  รอบ 12 เดือน

สมศ.10-3.1  แผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
คณะบริหารธุรกิจ

สมศ.10-3.2 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ

สุนทรีย   
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม

การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4  ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5   

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน  5 ขอ  ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ.  ดังนี้

 ประเด็น 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

คณะบริหารธุรกิจ  มีการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ  ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน
ที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี  อาทิเชน  การจัดกิจกรรมตามวันสําคัญเพิ่มเติม  เชน  การรวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  โดยมีคณะผูบริหาร  
บุคลากรของคณะ  คณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนนักศึกษา  ไดรวมใจกันลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีโดยพรอมเพรียงกัน  (สมศ.11-1.1 หลักฐานการจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา)  

 ประเด็น 2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสุนทรีย   

คณะบริหารธุรกิจ  ตั้งอยูที่  ชั้น 8   อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร  ประกอบดวยสํานักงาน  หองประชุม  หองพักอาจารย  หองเรียน  
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  
อาคารสถานที่รอบบริเวณดังกลาวจึงมีความปลอดภัยและมีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  โดยมีเจาหนาที่
ทําความสะอาดทุกวัน - เวลาทําการ  เพื่อใหบริเวณคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 และ ชั้น 9-10  เปนพื้นที่ที่สะอาด 
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ปราศจากเชื้อโรค  และการมีสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรและผูมาใชสถานที่  นอกจากนี้  บริเวณดังกลาวยังมี
การตกแตงอยางสวยงาม  มีความสุนทรียดวยตนไม  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

คณะบริหารธุรกิจได  นําไมดอก  ไมประดับ  ภาพวาดตางๆ  มาจัดในบริเวณที่ทําการคณะ  
เพื่อปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีการจัดวาง
เฟอรนิเจอร  โตะ  เกาอี้  โซฟา  โตะทํางาน  แบงหองทํางานเปนสัดสวนไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม  
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.  การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  

คณะบริหารธุรกิจ  จัดบริเวณพื้นที่  ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  เพื่อใหสามารถ
ปรับใชเปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมการจัด
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  เชน  บริเวณหนาลิฟตชั้น  8  ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทุกคนจะตองผานเมื่อเขา-ออก  คณะฯ 
บริเวณหองโถงกวาง  หนาหอง 813  ชั้น 8  ใชสําหรับจัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต, 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. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4  ไมต่ํากวา 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5    

ปการศึกษา 2555  จากการสํารวจ  “ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  
ปการศึกษา 2555  ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน”  มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ย  4.08  และการสํารวจ  “ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  
ปการศึกษา 2555”  ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน”  มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย  3.76  (สมศ.11-5.1  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพ
การใหบริการของสถาบัน  ปการศึกษา 2555 / สมศ.11-5.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  ปการศึกษา 2555)
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  ปการศึกษา 2555

รายการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
บุคลากร นักศึกษา

ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น การมีสวนรวมของบุคลากรและ
นักศึกษาในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี  (จากคะแนนเต็ม 5)

3.96 3.72

ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น  การปรับแตงและรักษาภูมิทัศให
สวยงาม  (จากคะแนนเต็ม 5)

4.18 3.98

ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค  (จากคะแนนเต็ม 5)

3.81 3.76

ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น  จัดใหมีพื้นที่ที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)

3.90 3.51

ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น  บริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ  (จากคะแนนเต็ม 5)

4.32 3.95

ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น  บริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

4.31 3.75

ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับประเด็น  บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนอื่นๆ  (จากคะแนนเต็ม 5)
( บริการดานการศึกษา / บริการดานอาหาร / บริการดานการพยาบาล / 
บริการดานสถานที่ / อุปกรณในการออกกําลังกาย)

4.09 3.66

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

รายการหลักฐาน

สมศ.11-1.1 หลักฐานการจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  

สมศ.11-2.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สมศ.11-3.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สมศ.11-4.1 พื้นที่บริเวณ ชั้น 8, 9-10  อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สมศ.11-5.1  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  

ปการศึกษา 2555 
สมศ.11-5.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  

ปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน  (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน ระดับคณะไมตองประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน

จากรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒน -
บริหารศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2555  พบวา  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ  อยูในระดับดีเดน  มีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ  4.83  (คะแนนเต็ม 5)  และเมื่อพิจารณา
ในแตละมิติ  พบวา  มิติที่ 1  ดานการบรรลุตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ  อยูในระดับดีเดน  
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.93  มิติที่ 2  ดานผลสัมฤทธิ์ของงานตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี  อยูในระดับดีเดน  
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67  และมิติที่ 3  ดานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  อยูในระดับดีเดน   
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.90  (สมศ.13-1.1 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร  สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  ประจําปงบประมาณ 2555)

ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ตารางที่ 3)*

คณบดี
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3

คะแนน
รวมเฉลี่ย

ระดับคะแนน
เทียบเกณฑ

ระดับ คะแนน
เทียบเกณฑ

ระดับ คะแนน
เทียบเกณฑ

ระดับ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 4.93 ดีเดน 4.67 ดีเดน 4.90 ดีเดน 4.83 ดีเดน

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

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4 คะแนน 4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน 4.68 คะแนน 4.68 คะแนน 4.83 คะแนน 4.83 คะแนน
คะแนนอิงเกณฑ 4.68 คะแนน 4.68 คะแนน 4.83 คะแนน 4.83 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ 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 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ตําแหนงทางวิชาการ คาน้ําหนัก คาน้ําหนัก คาน้ําหนัก

อาจารย 0 2 5
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6
รองศาสตราจารย 3 5 8

ศาสตราจารย 6 8 10

วิธีการคํานวณ

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  
อาจารยประจําทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)   

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

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

วิธีการคํานวณ

คาดัชนีคุณภาพอาจารย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  

อาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)   

แทนคา   =   153.5 =  6.82
 22.5

=   6.82    X  5 =  5.69
    6

   =       5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ คาน้ําหนัก
ปการศึกษา 2555
จ.น. ถวง น.น.

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 22.5
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 0 0
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 2 1 2
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 2.5 12.5
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 1 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 3 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6 5 30
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 3 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 5 1 5
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 8 13 104
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 6 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 8 0 0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 10 0 0
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 153.5
ดัชนีคุณภาพอาจารย 2555 6.82

ผลการประเมิน

รายการหลักฐาน

สมศ.14-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2555
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาดัชนี 6 คาดัชนี 6
ผลการดําเนินงาน คาดัชนี 7.00 คาดัชนี 7.00 คาดัชนี 6.82 คาดัชนี 6.82
คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

วิธีการคํานวณ  
           

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน

=
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

จํานวนป

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 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

=
ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

จํานวนป

 แทนคา      = 4.86 = 4.86
                     1      

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2554 ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาเฉลี่ย 4.51 คาเฉลี่ย 4.51
ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 4.76 คาเฉลี่ย 4.76 คาเฉลี่ย 4.86 คาเฉลี่ย 4.86
คะแนนอิงเกณฑ 4.76 คะแนน 4.76 คะแนน 4.86 คะแนน 4.86 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ 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. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ

3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ  ไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5  

4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน  ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ   

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

 ประเด็น 1  มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน     

คณะบริหารธุรกิจใชอัตลักษณเดียวกับสถาบันฯ

ปการศึกษา  2555  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดอัตลักษณ  คือ  “ระบบและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา  มีความรูคูคุณธรรม” โดยพัฒนาเปนตัวบงชี้และ
กําหนดเกณฑการประเมินและผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ  แลว  ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4  (สมศ.16.1-1.1  รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  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  และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง 
(Talent People)  สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได

กลยุทธที่ 1.2   คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง  (Talent Student) เขามา
เรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
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ยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)  
กลยุทธที่  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 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ     
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

2.1   คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดกิจกรรม/โครงการ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด  ตามยุทธศาสตร
สถาบันดังกลาว  โดยการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ  และมีผลการดําเนินงานปรากฏในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  และ  2556  (สมศ.16.1-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน / สมศ.16.1-2.2 
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 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/ผลการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรสถาบันดังกลาว :

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรรหา/คัดเลือก
และพัฒนาบุคคลทุก
กลุมใหมีขีด
ความสามารถสูง 
(Talent People) 
สามารถขับเคลื่อน
สถาบันไปสูความเปน
มหาวิทยาลัยระดับ
โลกได

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

กลยุทธที่ 1.3  การ
ขับเคลื่อนใหคณาจารย/
นักวิจัย ผลิตผลงาน
และเผยแพรผลงาน
ใหมากยิ่งขึ้น

- โครงการสงเสริม 
การนําผลงานวิจัย
ตีพิมพในวารสาร
และเสนอ
ผลงานวิจัย

- โครงการทุนวิจัย 
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการทุกระดับ

- สนับสนุนอาจารยไป
เสนอผลงานวิชาการ
ตางประเทศ

- เพิ่มผลงานทาง
วิชาการของคณะ
บริหารธุรกิจทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ

- จํานวนอาจารยไป
เสนอผลงานวิชาการ
ตางประเทศ

- จํานวนโครงการวิจัย
แลวเสร็จ 16 เรื่อง 
จาก 20 เรื่อง 
(80%)

- อาจารยไปเสนอ
ผลงานวิชาการ
ตางประเทศ 14 คน 
21 ชิ้น

- โครงการวิจัยแลว
เสร็จ 22 โครงการ
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 5  
การเสริมสราง            
แบรนดของสถาบัน
ใหม (Rebranding)  

กลยุทธที่  5.1  
ปรับปรุงหลักสูตรทุก
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

กลยุทธที่  5.6 
ปรับปรุงหลักสูตรหรือ
เสนอหลักสูตรที่เนน
ความรูคูคุณธรรมและ
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม

- โครงการพัฒนา
หลักสูตร

- โครงการสงเสริม
และพัฒนางานวิจัย
ใหเปนที่ยอมรับ    
ในระดับสากล

- โครงการประเมินผล
หลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

- งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกลุม
สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร        
ที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

- เพื่อนําผลประเมิน
มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(ทําการประเมินทุก 
5 ป)

รอยละ 10

- จํ านวนโครงกา ร
ประเมินผลหลักสูตร
ในรอบ 5 ป

- 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

ยุทธศาสตรที่ 7 การ
เสริมสร างบทบาท
และความรับผิดชอบ
ตอสังคม

กลยุทธที่  7.4   
เสริมสรางบทบาท
ดานการเตือนสติ 
ชี้นํา และตอบสนอง
ความตองการของ
สังคม

โครงการสัมมนา
วิชาการ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
ตอป

จํานวนกิจกรรม - 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 เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

โดยสมาคมศิษยเกา
คณะบริหารธุรกิจ

- สัมมนา Thailand 
Lecture ครั้งที่ 4 
วันที่ 17-18   
พฤศจิกายน 2555 
ณ โรงแรม อมารี 
หัวหิน

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

โครงการปรับปรุงวิชา 
Independent 
Studies

มี Learning Goal     
ในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคม 
(Social 
Responsibility : SR)

Learning Goal     
ในวิชา Independent 
Studies

- Learning Goal    
ในวิชา
Independent 
Studies และ
รายวิชาอื่นในทุก
หลักสูตร  

 ประเด็น 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ  ไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5  

สําหรับปการศึกษา 2555  ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ  ประกอบดวย  การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร/การมีสวนรวมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการ/บทบาทผูบริหารสถาบัน  ดานภาวะผูนํา  มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม  ในภาพรวมคาเฉลี่ยเทากับ  4.32  รายละเอียดตามเอกสารการสํารวจ “ความพึงพอใจของบุคลากร
ตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2554 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ”  (สมศ.16.1-3.1  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  ปการศึกษา 2555)

และผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ  ประกอบดวย  การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร/บทบาทผูบริหารสถาบัน  ดานภาวะผูนํา  
มีความรูคูคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม  ในภาพรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.18  รายละเอียดตามเอกสาร
การสํารวจ  “ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน ปการศึกษา 2555 ตอนที่ 3 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ” (สมศ.16.1-3.2 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  ปการศึกษา 2555)



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

209

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

  ประเด็น 4  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม

จากผลการดําเนินงานที่ผานมาของคณะบริหารธุรกิจไดกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม  อาทิเชน  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันรุนที่ 14 แผน 5  ดังนี้

ผลประโยชนโดยสรุปเชิงปริมาณ และเชิงค ุณภาพ รวมถึงป ัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน กลาวโดยสรุปไดดังตารางขางลางนี้

ลําดับ บริษัท แนวทางการใหคําปรึกษา ผลลัพธเชิงปริมาณ
โดยยอ

ผลลัพธเชิงคุณภาพ
โดยยอ

ผลลัพธที่ไดจาก

การเขาให
คําปรึกษา

ปญหาอุปสรรค

ในการเขาใหคําปรึกษา

1 บริษัท เค เอ็ม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด 1. การจัดองคกรการตลาด
บทบาทหนาที่ของบุคลากร
การตลาด การพัฒนาทักษะ 
การตลาด และการขาย 3 MD

2. การวางตาแหนงทางการ 
ตลาด หากลุมเปาหมาย 3 MD

3. การพัฒนาตลาด และการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม 3 MD

4. การจัดทาแผนการตลาด 3MD

1. เพิ่มศักยภาพการตลาด

เพื่อนาไปสูการเพิ่ม

ยอดขาย 3-5%  ยอดขาย 

พ.ค.-ก.ค. 55 เพิ่มจากปที่

แลว เวลาเดียวกัน 16%

2. เพิ่มชองทางการตลาด

อยางนอย 1 ชองทาง 

ลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 2 ราย 

นําเสนอชองทางใหม 2 

ชองทาง

1. แผนการตลาด

2. ทีมตลาดและขาย
สามารถสนับสนุนการ
ทําตลาดเชิงรุกตาม
แผนการตลาด        
ป 2555

หาคูคารายใหญเจาของ
Brand Fast Food , 
Ready to eat ดาน 
Food & Drink ราย
ใหม รวมถึงการสราง 
Corporate Brand 
เพื่อใหเปนที่รูจัก

เนื่องจากระยะเวลาคอนขาง
สั้น การติดตามตัวเลขการ
ขายเร็วเกินไปสําหรับการ 
ขยายตลาดใหม แมจะเริ่มมี 
การติดตอ พัฒนาผลิตภัณฑ 
รวมกันแลวก็ตาม บุคลากร
ดานการตลาดยัง ไมเพียงพอ
กับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น
จากการที่ตลาด ขยายตัว
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ลําดับ บริษัท แนวทางการใหคําปรึกษา
ผลลัพธเชิงปริมาณ

โดยยอ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ

โดยยอ
ผลลัพธที่ไดจากการเขา

ใหคําปรึกษา
ปญหาอุปสรรคในการ

เขาใหคําปรึกษา
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

1.มียอดขายเพิ่ม
2.เพิ่มชองทาง 
การตลาดอยางนอย
1 ชองทาง

1. มีทีมการตลาดและ
ทีมงานขายและรูปแบบการ 
จัดจําหนายที่ชัดเจน
2.. มีแผนการตลาดเชิง         
กลยุทธและแผนการตลาด 
สินคาใหม

ทางบริษัทไดมีการ
เจรจาซื้อกิจการจัดจําหนาย
แปงมันสําปะหลัง ที่มีตลาด
อยู ภาคตะวันออก แตยังไม 
สามารถตกลงกันได รวมถึง
การเปดตลาด ใหม และ
สรางว็บไซต เพื่อใหลูกคา
ติดตอได สะดวกขึ้น

บริษัทยังไมมีทีมงาน
การตลาดและการขายที่ 
ชัดเจน

3 บริษัท บรรจุภัณฑ
เพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด

การสรางแนวคิดทางการตลาด/การขาย,
การจัดองคกรการตลาด/การขาย, การสราง 
ความเขาใจบทบาทและหนาที่ของการตลาด/
การขาย, การสรางระบบขอมูล การตลาด 
และการสื่อสารการตลาด รวมทั้งการจัดการ
งานขายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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 แนวทางการใหคําปรึกษา
ผลลัพธเชิงปริมาณ 

โดยยอ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

โดยยอ
ผลลัพธที่ไดจากการ

เขาใหคําปรึกษา
ปญหาอุปสรรคใน

การเขาให 
คําปรึกษา4 บริษัท บุค ไทม จํากัด 1.ฐานขอมูลทางการตลาดและขายเพื่อการ

วิเคราะหและวางแผน
2. กระบวนการจัดทาแผนการตลาด
3. การพัฒนาทีมขายและทกัษะพนักงานขาย
4. ระบบการบริหารงานขาย
5. แผนการตลาดชิงกลยุทธ

ยอดขายเดือน ม.ค.- ส.ค. 
เพิ่มขึ้นจากป 2554 อยาง
นอย รอยละ 5 คือ           
จาก 62 ลานบาท เปน 
69.8 ลานบาท

แผนธุรกิจและแผนการตลาด
เชิงกลยุทธ

ยอดขายเพิ่มขึ้น 
11 % ทําการ
เปรียบเทียบคูแขง
ปรับปรุงสัดสวน
ยอดผลิต หรือ
ยอดขายใหถูกตอง

ไมมี

5 บริษัท พิณ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

1.การจัดองคกรการตลาดบทบาท หนาที่ของ
บุคลากรการตลาดการพฒันาทักษะการตลาด 
และการขาย 3 MD
2. การวางตําแหนงทางการตลาด หากลุม 
เปาหมาย 3 MD
3.การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหม 3 MD

4. การจัดทาแผนการตลาด  3 MD

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

หาตัวแทนจําหนาย
รายใหม รวมถึงการ
จัดทํา Website
เพื่อเปนชองทาง
ในการหา ลูกคา
รายใหม

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 บริษัท แนวทางการใหคําปรึกษา
ผลลัพธเชิงปริมาณ 

โดยยอ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ 

โดยยอ
ผลลัพธที่ไดจากการ

เขาใหคําปรึกษา
ปญหาอุปสรรคใน

การเขาให 
คําปรึกษา6 บริษัท สงวนวงษ

อุตสาหกรรม จํากัด
1.การจัดทําแผนการตลาดเพื่อเชื่อมโยงและ
พัฒนาเครือขาย พันธมิตร ซัพพลายเซนใน
กลุมประเทศ AEC
2. ระบบขอมูลทางการตลาด
3. การสื่อสารการตลาด
4. การพัฒนางานขาย
5. หลักการตลาดและแผนการตลาดเชิงกลยุทธ

1. ยอดขาย เพิ่มขึ้น 3-5%
2. เพิ่มชองทางการตลาด
อยางนอย 1 ชองทาง

1. มียอดขาย (เพิ่มขึ้น 5%)
2. เพิ่มชองทางการตลาด อยางนอย 
1 ชองทาง

ทําการพัฒนาและ
สรางเครือขาย
พันธมิตรในพมา 
เพื่อพัฒนาพันธมิตร 
ในระบบ Supply 
Chain and 
Logistics 
Management

ไมมี

นอกจากนี้  ยังเห็นไดจากการที่คณะบริหารธุรกิจไดผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผูนํามีความรูคูคุณธรรมจํานวนกวา 6,000 คน  โดยบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจไดมีสวนรวม
รับผิดชอบงานบริหารพัฒนาประเทศ  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  
- นายอดิศักดิ์  โรหิตะศุน   รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง  บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด  สํานักงานใหญฮอนดาประจําภูมิภาคเอเซียและโอเซียเนีย

ฯลฯ
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  ประเด็น 5 ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ  ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ   

ในปการศึกษา 2555  นักศึกษา/อาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน  คณะบริหารธุรกิจ  ไดรับการ
ยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ โดยการไดรับรางวัลทั้ง
ระดับชาติ/นานาชาติ  ในดานวิชาการและดานคุณธรรมจริยธรรม  ดังนี้  

ที่ คณะ ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/

วิทยานิพนธ)

หนวยงาน
ที่มอบ

ชื่อ-สกุล ประเภท
บุคลากร
(อาจารย/
นักศึกษา/
ศิษยเกา/
บุคลากร

สาย
สนับสนุน)

ประเภท
รางวัล

(วิชาการ/
วิชาชีพ/
คุณธรรม 
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)

ระดับ
รางวัล
(ชาติ/

นานาชาติ)

หมายเหตุ

1 บธ. 23 มี.ค.55 รางวัลดีเยี่ยม
การประกวดบทความ
วิจัยดานพัฒน-
บริหารศาสตร 
ประจําป 2555

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

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร-
ศาสตร

ผศ.ดร.กนกพร
นาคทับที
รวมกับ ดร.สุนทรี
ปฐพาณิชยโชติ

อาจารย วิชาการ ชาติ

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”

International 
Academy of 
Business and 
Public 
Administrati
on 
Disciplines 
(www.iabpa
d.com) /
สหรัฐอเมริกา

รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน  

อาจารย วิชาการ นานาชาติ

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

Team 1 - J AVENGERS 
(แขงใน Industry 2)

Business 
Strategy 
Game

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

นักศึกษา วิชาชีพ นานาชาติ
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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)

ประเภท
รางวัล

(วิชาการ/
วิชาชีพ/
คุณธรรม 
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)

ระดับ
รางวัล
(ชาติ/

นานาชาติ)

หมายเหตุ

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

Team 1 - HDr Travis 
(แขงใน Industry 5)

Business 
Strategy 
Game

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

นักศึกษา วิชาชีพ นานาชาติ

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

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

ตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

นายจิติพล  
พฤกษาเมธานันท
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน

นักศึกษา วิชาการ ชาติ

(สมศ.16.1-5.1  ตารางขอมูลรายชื่อ อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา บุคลากรสายสนับสนุน ที่ไดรับรางวัล   
ปการศึกษา 2555 / สมศ.16.1-5.2 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ  เชน  ใบประกาศเกียรติคุณ  ภาพถาย ฯลฯ)

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายการ ปการศึกษา 2555
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.32

ผลการประเมินความเห็นของผูเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.18

ผลการประเมินความเห็นของผูเรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน      
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.25
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 5 ขอ 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

รายการหลักฐาน

สมศ.16.1-1.1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)   
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.4  เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ 
และตัวบงชี้ จุดเนน จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
(หลักฐานระดับสถาบัน)

สมศ.16.1-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รอบ 12 เดือน 

สมศ.16.1-2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)  รอบ 6 เดือน)

สมศ.16.1-3.1  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  
ปการศึกษา 2555

สมศ.16.1-3.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของสถาบัน  
ปการศึกษา 2555

สมศ.16.1-5.1 ตารางขอมูลรายชื่อ อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา บุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ไดรับรางวัล ปการศึกษา 2555

สมศ.16.1-5.2 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ  เชน  ใบประกาศเกียรติคุณ  ภาพถาย ฯลฯ
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ตัวบงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ

วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหตะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม  5)

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554  กลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ไดทําการสํารวจ  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบัน  
โดยคณะบริหารธุรกิจ  มีผลการวิเคราะหเฉลี่ย 4.36 ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรที่ศึกษา  การวิจัยเชิงสํารวจไดครอบคลุมถึงผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ประจําปการศึกษา 2554 ในระดับปริญญาโทภาคปกติ  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

หนวยงาน
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

เฉลี่ย

คณะบริหารธุรกิจ 172 4.36 1 4.00 173 4.36

รายละเอียดตามรายงานการสํารวจ  “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF)  และตามอัตลักษณของสถาบัน”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2554 โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
(สมศ.16.2-1.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน ประจําปการศึกษา   
พ.ศ. 2554)

สําหรับปการศึกษา 2555   กองแผนงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

รายการ
ป 2553 ป 2554

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย คาเฉลี่ย 3.51 คาเฉลี่ย 3.51

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

รายการหลักฐาน

สมศ.16.2-1.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และตามอัตลักษณของสถาบัน 
ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2554
โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา  กองแผนงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน  จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของสถาบัน  โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือ

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 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน  5  ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

  ประเด็น 1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน  จุดเดน  หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน  โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

คณะบริหารธุรกิจใชจุดเนนจุดเดนเดียวกับสถาบันฯ

ปการศึกษา 2555  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดจุดเนนจุดเดน  คือ  “ระบบ
และกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต” 
โดยพัฒนาเปนตัวบงชี้และกําหนดเกณฑการประเมินและผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันแลว  ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  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 จุดเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (อางอิง
หลักฐานระดับสถาบัน) )  โดยสถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนน
ดังกลาว  สอดรับกับแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556 ของสถาบัน  และผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
แลว  ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  (สมศ.17-1.2 
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ)  เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554  วาระที่ 5.3  เรื่อง  รางแผนกลยุทธ 4 ป  พ.ศ. 2553-2556  สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร  (อางอิงหลักฐานระดับสถาบัน) )  โดยมียุทธศาสตร/กลยุทธที่สอดคลองกับจุดเนนจุดเดนของ
สถาบัน  ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาระบบการบริหารงานตางๆ  ของสถาบันใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ

กลยุทธที่ 3.2  พัฒนาสถาบันใหเปนองคการแหงความเปนเลิศดวยการพัฒนาระบบงานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ

กลยุทธที่  3.7  พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ

  ประเด็น 2   มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

2.1   คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดกิจกรรม/โครงการ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด  ตามยุทธศาสตรสถาบัน
ดังกลาว  โดยการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  
และมีผลการดําเนินงานปรากฏในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  และ  2556  (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)

ตัวอยาง   รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2555  คณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/ผลการดําเนินงาน  ตามยุทธศาสตร
สถาบันดังกลาว :

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
3. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ตางๆ ของ
สถาบัน ใหเอื้อ
ตอการปฏิบัติ
ภารกิจไปสู
ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

กลยุทธที่ 3.2  
พัฒนาสถาบัน
ใหเปนองคการ
แหงความเปน
เลิศดวยการ
พัฒนา
ระบบงานและ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตางๆ

- โครงการบริหาร
จัดการความรู
ภายในองคกร

- จํานวนโครงการ
บริหารจัดการ
ความรูภายใน
องคกร 3 
โครงการ

- จํานวนโครงการ
บริหารจัดการ
ความรูภายใน
องคกร

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 สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร
(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
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 3.7      
พัฒนาดาน
กายภาพ ของ
สถาบันให
ครอบคลุม
ประเด็นตางๆ

- โครงการสงเสริม
ใหสํานักงานมี
สภาพเหมาะสม
กับการทํางาน

- จํานวน             
1 โครงการ

 - จํานวนโครงการ คณะฯ ไดทําการปรับแตงและรักษา
ภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
โดยนําไมดอก ไมประดับ ภาพวาดตาง  ๆ
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)

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบันตามจุดเนนและ
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 
ในการผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติไปแลวเปนจํานวนมากกวา 6,000 คน   
โดยบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบงานบริหารพัฒนาประเทศ  ทําคุณประโยชนแก
ประเทศชาติและสรางคุณคาตอสังคม  ทําหนาที่นักบริหารระดับสูงในหนวยงานตางๆ  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 คณะบริหารธุรกิจไดปฏิบัติภารกิจดานการผลิตบัณฑิต
เพื่อใหนักศึกษาของคณะฯ  มีความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาบริหารธุรกิจ มีศักยภาพ  ความรู  ความสามารถ
มีเอกลักษณตามจุดเนน  จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด  ในการเปน  NIDA BUSINESS SCHOOL  
และสอดคลองกับการกําหนดจุดเนนจุดเดนของสถาบัน  คือ  “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต”  ดังจะเห็นไดวา  อาจารย  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ทั้งนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมาไดรับการยอมรับ  โดยการไดรับรางวัล
ทั้งระดับชาติ/นานาชาติ  (สมศ.17-5.1  ตารางขอมูลรายชื่อ อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา บุคลากรสาย
สนับสนุน  ที่ไดรับรางวัล  ปการศึกษา 2555 / สมศ.17-5.2 หลักฐานการไดรางวัลตางๆ  เชน  ใบประกาศ
เกียรติคุณ  ภาพถาย ฯลฯ)  ดังนี้   

ที่ คณะ ว/ด/ป
ที่ไดรับ
รางวัล

ชื่อรางวัล ชื่อผลงาน
(ชื่อบทความ/งานวิจัย/

วิทยานิพนธ)

หนวยงาน
ที่มอบ

ชื่อ-สกุล ประเภท
บุคลากร
(อาจารย/
นักศึกษา/
ศิษยเกา/
บุคลากร

สาย
สนับสนุน)

ประเภท
รางวัล

(วิชาการ/
วิชาชีพ/
คุณธรรม 
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)

ระดับ
รางวัล
(ชาติ/

นานาชาติ)

หมายเหตุ

1 บธ. 23 มี.ค.55 รางวัลดีเยี่ยม
การประกวดบทความ
วิจัยดานพัฒน-
บริหารศาสตร 
ประจําป 2555

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

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร-
ศาสตร

ผศ.ดร.กนกพร
นาคทับที
รวมกับ ดร.สุนทรี
ปฐพาณิชยโชติ

อาจารย 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)

ประเภท
รางวัล

(วิชาการ/
วิชาชีพ/
คุณธรรม 
จริยธรรม/
กีฬา/อื่นๆ)

ระดับ
รางวัล
(ชาติ/

นานาชาติ)

หมายเหตุ

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”

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

รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน  

อาจารย วิชาการ นานาชาติ

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

Team 1 - J AVENGERS 
(แขงใน Industry 2)

Business 
Strategy 
Game

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

นักศึกษา วิชาชีพ นานาชาติ

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

Team 1 - HDr 
Travis(แขงใน Industry 
5)

Business 
Strategy 
Game

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

นักศึกษา วิชาชีพ นานาชาติ

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

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

ตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

นายจิติพล  
พฤกษาเมธานันท
หมายเหตุ
อาจารยที่ปรึกษา:
รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน

นักศึกษา วิชาการ ชาติ
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ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย 4 ขอ 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ

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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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
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ตัวบงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน   
ประเด็น “การสงเสริมบุคลากรภายในสถาบันในการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงาน  โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ”

ประเด็นการพิจารณา

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบัน คือ  ประเด็น “การสงเสริมบุคลากร
ภายในสถาบันในการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกร”  และมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการดังกลาว  โดยมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  ตามประเด็น
การพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

  ประเด็น  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)

ในการสนับสนุน/สงเสริมบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหมีความคิดสรางสรรค
ในการยกระดับการปฏิบัติงานของสถาบัน ประกอบดวย  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ 
และการบริหารจัดการ  รวมถึงเปนการสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน
และระหวางหนวยงาน  โดยสถาบันไดดําเนินการผานโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อ
เปนการปรับปรุง  ยกระดับการปฏิบัติงาน เสริมสรางศักยภาพที่ไดจากความรู รวมถึงปองกันขอผิดพลาด
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  ยุทธศาสตรดังกลาว  มีการระบุอยางชัดเจนในยุทธศาสตรที่มุงเนนประเด็น
ความรูที่จัดการความรู  เปาหมายของประเด็นความรู  ผูรู  หรือผูมีประสบการณ  กลุมเปาหมาย  กิจกรรม  
ผลผลิตที่ได  และการประเมินผลจากโครงการ  (สมศ.18.1-1.2  แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 / สมศ.18.1-1.3  แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2556)   

2) Do  ระดับสถาบันและระดับคณะ  จากแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคการ  ระดับสถาบัน  และแผนการจัดการความรู  ระดับหนวยงาน  ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  
โดยคณะทํางานระดับสถาบัน  และคณะทํางานระดับหนวยงาน  ซึ่งคณะทํางานดังกลาวลวนเปนตัวแทนบุคลากร
จากหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจากทางสถาบัน  ซึ่งคณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงานตามแผนหลักการจัดการ
ความรู  โดยกําหนดกิจกรรม / โครงการที่สอดคลองกับแผนงาน  และมีการดําเนินนกิจกรรมอยางตอเนื ่อง
ตามที่กําหนดในแผน  (สมศ.18.1-1.4  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน / สมศ.18.1-1.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน  
การจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน)   

3)  Check ระดับสถาบันและระดับคณะ  สถาบันไดมีการกํากับ/ติดตาม/รายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดังกลาว  ทั้งระดับสถาบัน  และระดับหนวยงาน  ในที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการจากหนวยงานตางๆ 
ของสถาบัน 18 หนวยงาน  นอกจากนั้นสถาบันไดมีการศึกษาสํารวจระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถาบันอยางตอเนื่อง  เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงในการดําเนินการการจัดการความรูระดับสถาบัน โดยในระดับคณะ  
คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  รอบ 6  
เดือน  และรอบ 12 เดือน  เสนอที่ประชุมคณะ  และเสนอตอสถาบันตามลําดับ  

4)  Act  ระดับสถาบันและระดับคณะ  สถาบันมีการสรุปผลการดําเนินงานประจําป  จากทุก
หนวยงาน  เพื่อรับทราบถึงความสําเร็จตามแผน  ความรูที่ไดจากระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  จากนั้น
สถาบันไดดําเนินการสัมมนาการจัดการความรูประจําป  เพื่อสรุปภาพรวมแกบุคลากรที่รวมงาน  รวมถึงการรวม
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงในการดําเนินกิจกรรมใหแกสถาบัน  ซึ่งขอมูลที่ไดจะนําไปประยุกตในการ
ดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณตอไป  โดยในระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจาก
การสัมมนาดังกลาว  และจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูมาบรรจุในแผนการจัดการ
ความรู  ในปงบประมาณถัดไป  



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

227

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

  ประเด็น 2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

ระดับสถาบัน   สถาบันไดมีการดําเนินการตามแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
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  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  
รอบ 6 เดือน) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

รายการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวนกิจกรรม / โครงการที่บรรจุในแผน 6 4
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการตามแผน 5 4

คิดเปนรอยละ 83.33 100.00

   ประเด็น 3  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน

ระดับสถาบัน  ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  ระดับสถาบัน  มีกิจกรรม
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  เปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหบุคลากรหนวยงานตางๆ  ไดมีการปรับปรุง  พัฒนางาน  
ยกระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสถาบันไดเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแต
ปงบประมาณ 2551  ถึงปจจุบัน  ซึ่งเกณฑการพิจารณาคะแนนรอบแรกมี  ดังนี้ 

- ดานนวัตกรรม
- ดานการยกระดับผลการปฏิบัติงาน
- ดานการยกระดับของความเปนองคการแหงการเรียนรู
- ดานระดับการมีสวนรวมของบุคลากร
- ดานคุณคา และระดับการมีผลกระทบของโครงการ

โดยจะเห็นไดวาสถาบันใหความสําคัญดานความคิดสรางสรรค  ซึ่งระบุเปนเกณฑดานนวัตกรรม

จากกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีทําใหบุคลากรในสถาบันมีการตื่นตัวในการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานใหมอยางตอเนื่อง  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  และความรูที่ไดในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของตน  ผานทางซุมนิทรรศการ  
กิจกรรมดังกลาว  ซึ่งไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ  และเอกชน  มารวมศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งถือเปนการประชาสัมพันธ  และเปนการสรางเครือขายใหแกสถาบัน   
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ระดับคณะ  คณะบริหารธุรกิจ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดนําเสนอโครงการ “การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ”  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  นําเสนอโครงการ “การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ”  โดยทั้ง  2  โครงการดังกลาว  เกิดขึ้นจาก
คณะบริหารธุรกิจมีความตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  และมุ งที่จะพัฒนางาน  
กระบวนการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ในระยะแรกของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  ความเขาใจในตัวชี้วัดของบุคลากรยังไมชัดเจน  มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด  
การมีสวนรวมของบุคลากรคอนขางนอย  รวมทั้งขาดการสรางความรูในงานประกันคุณภาพการศึกษาลงสูผูมี
สวนเกี่ยวของ  และขาดการสรางเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานอื่น  ซึ่งภายหลังจากการ
ดําเนินโครงการพัฒนาบริหารความรูภายในองคกร  คณะบริหารธุรกิจไดมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  ขึ้น 
ในปการศึกษา 2553 และดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน  ทําใหคณะบริหารธุรกิจมีกระบวนการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบมากขึ้น  และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  
และการดําเนินงานเปนประจํา  โดยผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษามากขึ้น  และมีการพัฒนาผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการวางแผนการดําเนินงาน  
การตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงใหบรรลุเปาประสงค  ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการ PDCA (Plan – Do 
– Check – Act)  

คณะบริหารธุรกิจไดม ีการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื ่อง      
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะไดจัดทําโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555”  โดยจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดี  และเผยแพรในเว็บไซด  www.nidabusinessschool.com
(สมศ.18.1-3.2 www.nidabusinessschool.com)

   ประเด็น 4   มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน

ระดับสถาบันและระดับคณะ  จากกิจกรรมการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีทําใหสถาบันมีงาน/
กิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา  และยกระดับการดําเนินงานที่สามารถใชเปนตัวแบบแกหนวยงานภายในและ
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

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

รายการหลักฐาน

สมศ.18.1-1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ระดับสถาบัน  (หลักฐานระดับสถาบัน)
สมศ.18.1-1.2 แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
สมศ.18.1-1.3 แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
สมศ.18.1-1.4  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  รอบ 12 เดือน 
สมศ.18.1-1.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  รอบ 6 เดือน
สมศ.18.2-2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน 
สมศ.18.2-2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  คณะบริหารธุรกิจ  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  รอบ 6 เดือน
สมศ.18.1-3.1 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  (อางอิงหลักฐานจากสถาบัน)

หมายเหตุ กรณีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการ
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. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ  80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5    ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่ตางจากสถาบัน  ซึ่งเปนผลการชี้นํา  ปองกัน  หรือแกปญหา
ของสังคม  ในประเด็นที่  2 ภายนอกสถาบัน  คือ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)”  ซึ่งศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  
“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing 
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  ในสวนของการจัดการเชิงกลยุทธ
และการตลาด  และการบริหารทุนบุคลากร  ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม  กับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มีเปาหมายหลักคือ  การพัฒนา SMEs  ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล  
และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่งยืน  ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม  โดยยกระดับตั้งแต  
ระบบการผลิต  ระบบมาตรฐานสากล  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ  การบริหารการเงิน  การตลาด 
และการพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหวิสาหกิจที่เขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ  เพื่อใหพรอมรับการแขงขันทั้งตลาดภายในประเทศ  และตลาดตางประเทศ

“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing 
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  
ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ.  ดังนี้

   ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
1.1 การดําเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถ

ในการแขงขัน  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  
มีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ไดแก
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- การประชาสัมพันธ  และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
- มีการเสนอแผนงาน  หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว  เชน  ในรูปของแผนธุรกิจ

รายบุคคล
- มีการประเมินผลตามแผน  และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม  

ไมต่ํากวารอยละ 80
- นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ  ใหดีขึ้นอยูเสมอ 

ตามวงจร PDCA 
(สมศ.18.2-1.1 ขอเสนอ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  ป 2555 / 
สมศ.18.2-1.2  แผนปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555  / 
สมศ.18.2-1.3  แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 2555)  

1.2 การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยมีการวาง
ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบ  ดังนี้    

Plan ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจไดจัดทําขอเสนอโครงการ  “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน  (Manufacturing Development to Improve 
Competitiveness Programme: MDICP)”  เสนอตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยในโครงการจะมี
รายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ  ประกอบดวย  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  วิธีการดําเนินงาน  
ผูเขารวมโครงการ  กิจกรรมในโครงการ  ระยะเวลาการดําเนินงาน  ประมาณการคาใชจายและแหลงเงิน  
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  แบบประเมินผล “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 
2555 / สมศ.18.2-1.5 ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” ป 
2555)  

Act นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ  มาปรับปรุงการใหบริการ
และปรับปรุงโครงการใหดีขึ้นอยูเสมอ  เพื่อรักษามาตรฐานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง  เชน  ปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตร  เปลี่ยนวิทยากร  การปรับเอกสารประกอบการอบรม  จัดทํา web board  ใน  website เพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะ  ความคิดเห็นตางๆ  และสามารถโตตอบ  ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง  real time   
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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
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”  
มีการกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัด  ในแผนงานและกิจกรรม/โครงการ  และมีการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ
เปาหมาย  ดังนี้  

ป 2555  มีจํานวนตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด  และมีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมาย 29 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ 90.00

ขอมูลประกอบการพิจารณา

รายละเอียด การดําเนินงานโครงการ MDICP 
ป 2555

จํานวนตัวชี้วัด 30
บรรลุเปาหมาย 27
คิดเปนรอยละ 90.00

(สมศ.18.2-2.1 ผลการปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” 
ป 2555)

   ประเด็น 3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน

“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing 
Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” จัดขึ้น เพื่ อการพัฒนา SMEs  
ภาคการผลิต  และภาคบริการ  ของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล  และสามารถสรางสมรรถนะใน
การแขงขันไดอยางยั่งยืน  ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม  โดยยกระดับตั้งแต  ระบบการผลิต  ระบบ
มาตรฐานสากล  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ  การบริหารการเงิน  การตลาด และการพัฒนาบุคลากร 
ทําใหผูบริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานไดรับการฝกอบรม  เพิ่มความรูความสามารถในการจัดการและ
การวางแผนธุรกิจ  การบริหารคน  และแผนการตลาด  แผนการตลาดสงออก  สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจ
ทั้งภายในและระหวางประเทศของกิจการได  โครงการดังกลาวเปนโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กับคณะบริหารธุรกิจ  เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป  พ.ศ. 2544  ดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องมาตลอดจนถึงปจจุบัน  พ.ศ. 2556 

สืบเนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยถือเปน
กลยุทธสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวดวยการพัฒนา SMEs  ภาคการผลิต  และภาค
บริการ  ของประเทศไทยใหเขาสูระบบการคาสากล  และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่งยืน
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เปนการใหความชวยเหลือผูบริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด  อันกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหแกผูเขารวมโครงการเปนอยางยิ่ง (สมศ.18.2-3.1 แฟม
ดําเนินงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)”)

  ประเด็น 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม

“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP)” มีผลการ
ดําเนินงานโครงการกอใหเกิดผลกระทบทีเปนประโยชน  สรางคุณคาตอสังคม  หรือชุมชน/องคกรใหมีความ
เขมแข็ง  โดยชวยทําใหกิจการ ชุมชน/สังคม  เกิดผลดังนี้

4.1 สามารถพัฒนาสถานประกอบการทั่วประเทศภายใตโครงการดังกลาว ซึ่งมีผลสําเร็จ
ทั้งในดานการเพิ่มยอดขาย  มีการขยายการลงทุนใหม  ลดตนทุนการผลิต  และลดของเสีย  รวมทั้งยังไดมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม  คิดเปนมูลคารวมประมาณ 4,173.97  ลานบาท  จาก SMEs  ที่เขารวมโครงการจํานวน
110 ราย  

4.2 ทําใหผูบริหารและพนักงานในกิจการ/โรงงานไดรับการฝกอบรม  เพิ่มความรูความสามารถ
ในการจัดการและการวางแผนธุรกิจ  การบริหารคน  และแผนการตลาด  แผนการตลาดสงออก  สามารถ
รองรับการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและระหวางประเทศของกิจการได  สงผลใหกิจการ/โรงงานที่เขารวม
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 งขั น  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: 
MDICP)” ภายใตการบริหารงานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒน -
บริหารศาสตร  คือ  คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ  กรรมการผูจัดการ Kumwell  ไดรับเกียรติบัตร MDICP 
โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเผยแพรผลงาน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน  (Manufacturing Development
to Improve Competitiveness Programme: MDICP) ป 2554  โดย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปนประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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โดยมี  คุณฉวีวรรณ  เกียรติจรูญเลิศ  กรรมการบริษัท  และคุณเจฎ อุดมบัวสุวรรณ  ผูอํานวยการฝายการตลาด 
ไดใหเกียรติเขารวมแสดงความยินดีในงานดังกลาวดวย

ผลการประเมิน

รายการ
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

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

อางอิงขอมูลที่ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ

สมศ.18.2-1.1 ขอเสนอ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)”  ป 2555 

สมศ.18.2-1.2  แผนปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)” ป 2555  

สมศ.18.2-1.3  แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)” ป 2555

สมศ.18.2-1.4  แบบประเมินผล “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness
Programme: MDICP)” ป 2555

สมศ.18.2-1.5 ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)” ป 2555

สมศ.18.2-1.6 http://mba.nida.ac.th/cbi/index.php/th/
สมศ.18.2-2.1 ผลการปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ

ในการแขงขัน  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)” ป 2555

สมศ.18.2-3.1 แฟมดําเนินงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)” 

สมศ.18.2-4.1 แฟมปฏิบัติงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness 
Programme: MDICP)” ป 2555

หมายเหตุ      กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
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3.1 ตารางที่ ส1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2555

ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ, 

X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน มีการดําเนินการ 8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละอาจารยคุณวุฒิ 
ป.เอก ≥ 80

20.50 รอยละ 91.11 5.00 คะแนน / สําหรับ สถาบันกลุม ง 
และ การเลือกคํานวณ
แบบคารอยละของ
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

22.50

รอยละ คะแนน / สําหรับ สถาบันกลุม ง 
และ การเลือกคํานวณ
แบบคาการเพิ่มขึ้นของ
รอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับวิธีที่
ผานมา
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ, 

X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละอาจารยที่ดํารง
ตําแหนง รศ. และ ศ.

≥ 50

14.00 รอยละ 62.22 5.00 คะแนน / สําหรับ สถาบันกลุม ง 
และ การเลือกคํานวณ
แบบคารอยละของ
อาจารยประจําที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ 
(รศ. และ ศ. ) 

22.50

รอยละ คะแนน / สําหรับ สถาบันกลุม ง 
และ การเลือกคํานวณ
แบบคาการเพิ่มขึ้นของ
รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีตําแหนงทางวิชาการ
(รศ. และ ศ.) เปรียบเทียบ
กับวิธีที่ผานมา

ตัวบงชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

มีการดําเนินการ.....ขอ - ขอ - คะแนน / ตัวบงชี้ระดับสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
ไมตองประเมิน

ตัวบงชี้ สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการ 7 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน X

ตัวบงชี้ สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

มีการดําเนินการ 5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

มีการดําเนินการ 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ, 

X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.1 บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 80 516.00 รอยละ 91.33 5.00 คะแนน /
565.00

ตัวบงชี้ สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

3.51 คะแนน 754.28 รอยละ 4.36 4.36 คะแนน /
173.00

ตัวบงชี้ สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 25 145.75 รอยละ 25.00 5.00 คะแนน /
583.00

ตัวบงชี้ สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 50 3.75 รอยละ 75.00 5.00 คะแนน /
5.00

ตัวบงชี้ สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย คาดัชนีเปน 6.00 153.50 รอยละ 6.82 5.00 คะแนน /
22.50

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีการดําเนินการ 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

มีการดําเนินการ 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ, 

X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

≥75,000 บาท/คน 17,455,000.00 775,777.78 บาท/คน 5.00 คะแนน / สําหรับ สถาบันกลุม ง 
และกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

22.50

ตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 10 12.50 รอยละ 55.56 5.00 คะแนน / สําหรับกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

22.50

ตัวบงชี้ สมศ.6 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 5.00 รอยละ 22.22 5.00 คะแนน / สําหรับทุกกลุมสาขาวิชา
22.50

ตัวบงชี้ สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ

รอยละ 10 6.75 รอยละ 30.00 5.00 คะแนน / สําหรับทุกกลุมสาขาวิชา
22.50

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม

มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย

รอยละ 30 3.00 รอยละ 100.00 5.00 คะแนน / สําหรับทุกกลุมสาขาวิชา
3.00

ตัวบงชี้ สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ, 

X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

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 /

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

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 / ตัวบงชี้ระดับสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
ไมตองประเมิน

ตัวบงชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินการ 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
สถาบัน

.....คะแนน - คะแนน - คะแนน / ตัวบงชี้ระดับสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ไม
ตองประเมิน

ตัวบงชี้ สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน

4 คะแนน 4.83 คะแนน 4.83 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ, 

X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

มีการดําเนินการ 9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด

4.81 คะแนน 102.05 4.86 คะแนน 4.86 คะแนน / ไมรวม สกอ.2.5 และ 
สกอ.7.3 ระดับสถาบัน21.00

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ

ตัวบงชี้ (อัตลักษณ) 97.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม

มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของ
สถาบัน

ตัวบงชี้ สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ

3.51 คะแนน 754.28 รอยละ 4.36 4.36 คะแนน /
173.00

ตัวบงชี้ สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบัน

ปฏิบัติได 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ, 

X ไมบรรลุ)

หมายเหตุ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือสัดสวน)ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.18 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ ของสถาบัน

ประเด็นที่ 1 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /
ประเด็นที่ 2 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน /

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.) 101.00 21 4.81 คะแนน ไมนําตัวบงชี้ สกอ.2.5 และ 
7.3 มาคํานวณ

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ สมศ.) 63.19 13 4.86 คะแนน ไมนําตัวบงชี้ สมศ.12, 15, 
16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 
สมศ.18.2 มาคํานวณ

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ (รวมตัวบงชี้ สกอ.และ สมศ.) 164.19 34 4.83 คะแนน ไมนําตัวบงชี้ 2.5, 7.3, ตัว
บงชี ้ สมศ.12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2 ตัว
บงชี้อัตลกัษณและจุดเนน 
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

องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผน

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 4.50 4.66 4.66 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5       
มาคํานวณ

3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4 การวิจัย 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 ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3 และ 
สมศ.12           
มาคํานวณ

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้
สมศ.15          
มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

              1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
              2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
              3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
              4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
              5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.2.2 ตาราง ส2* ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน - 5.00 - 5.00 ดีมาก

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 4.50 4.00 4.57 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5     
มาคํานวณ

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4 การวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก

5 การบริการวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ดีมาก

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3     
มาคํานวณ

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

              1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
              2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
              3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
              4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
              5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.3 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 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

มาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - 4.59 4.59 ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิ
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา

- 5.00 4.83 4.98 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 และ 
สมศ.12      
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

5.00 4.78 4.80 4.82 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู

- 4.50 5.00 4.80 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

              1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
              2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
              3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
              4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
              5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.3.2  ตาราง ส3* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - 4.00 4.00 ดี

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

5.00 4.78 - 4.83 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

- 4.50 - 4.50 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

              1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
              2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
              3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
              4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
              5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.4  ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหาร ประจําปการศึกษา 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
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.83 4.70 4.76 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 
มาคํานวณ

2. ดานกระบวนการภายใน - 4.88 4.61 4.80 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 และ 
สมศ.12 
มาคํานวณ

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 5.00 4.50 5.00 4.88 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

              1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
              2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
              3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
              4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
              5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.4.2 ตาราง ส4* ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

มุมมองดานบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.83 4.00 4.71 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 
มาคํานวณ

2. ดานกระบวนการภายใน - 4.88 - 4.88 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 5.00 4.50 - 4.75 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี

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
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ - - - - - ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

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 ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 และ 
สมศ.12 
มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.83 ดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.59 4.74 ดีมาก

2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 5.00 4.83 ดีมาก

3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 4.50 4.67 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.81 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

              1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
              2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
              3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
              4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
              5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.5.2 ตาราง ส5* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิต
ศึกษาโดยเฉพาะ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวนกา
ร

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ
รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ - - - - - ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

2) ดานวิชาการ 5.00 4.33 - 4.60 ดีมาก

3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 
มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.82 ดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.00 4.75 ดีมาก

2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก

3) ดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.80 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี

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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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรคโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ  
ไดแก  1) คณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย  
(Intellectual Contribution)  2) คณะกรรมการ
เงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยประจาํปงบประมาณ ทั้งจาก
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
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบนั  อาทิ  ความ
รวมมือระหวางคณะฯ หรืออาจารยกับองคกรภายนอก
เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ ฯลฯ

1.  กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมี
การวิเคราะห สังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได              
ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการอยูแลวและ 
ควรดําเนินการตอไป

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม

จุดแข็ง 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 Business-
University 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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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม

จุดที่ควรพัฒนา 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 
เร่ือง 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)
-



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

257

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

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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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

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
ประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก เชน ปจจุบัน
คณะมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูดานการประกันคุณภาพ
ในระดับสากล (AACSB) รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
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
ปจจยัที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต   

5.  ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรวมมือในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  

6. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ในระดับคณะ เชน นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
วิธีการสอนในแผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหารจัดการอื่นๆ  
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National Institute of Development Administration

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 านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน วยงานพัฒนาขึ้น  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  ทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
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 
ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ โดยการไดรับรางวัล
ทั้งระดับชาติ / นานาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

จุดแข็ง

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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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 ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

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

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนุช  เกิดสินธชัย  กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

……………………………………………………………………………………........................
3) รองศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย กรรมการและเลขานุการ

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4.2  บทนํา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545    
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา   โดยในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบประกันคุณภาพภายใน  และระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 48  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวน 
การบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self 
Assessment Report  -  SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  และเปดเผยตอสาธารณชน  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  ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
การศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในปการศึกษา 2555  วามีการดําเนินการได
อยางมีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงคและพันธกิจหลักของคณะ  สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
ของสถาบันฯ  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมถึงเพื่อใหไดขอมูลซึ่งจะชวยสะทอน
ใหเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของคณะฯ  พรอมทั้ง  เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

267

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

4.3  วิธีประเมิน

4.3.1  การวางแผนและการประเมิน

1) การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
1.1 ประสานงานกับคณะฯ  เพื่อกําหนดวัน  เวลา  ตรวจประเมิน  คือ  23 

สิงหาคม พ.ศ. 2556  เวลา 9.00 - 16.30 น. 
1.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดทําการศึกษาขอมูล

โดยการศึกษาเอกสารสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําป
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 พบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ  และผูปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดพบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ
และผูปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  คณบดี  รองคณบดี  อาจารย  และเจาหนาท่ีสายสนับสนุน  ทําการสนทนา
ซักถามขอมูลตางๆ  ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นและแนะนําแนวทางการแกไข   

1.2 Presentation by Power Point  นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2555

1.3 ตรวจสอบเอกสาร  และทําการวิเคราะห  สรุปขอมูลจากรายงานการประเมิน
ตนเอง  เอกสารประกอบการประเมิน 9 องคประกอบ  และหลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ  เชน   
เอกสารประกอบการสอน  ตํารา  แฟมปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ของคณะบริหารธุรกิจ  

3) การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารธุรกิจ 

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 เอกสารอื่นที่ เกี่ยวของ  เชน  เอกสารประกอบการสอน  ตํารา  แฟม
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 ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ตัวบงชี้ สกอ.1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน

มีการดําเนินการ 
8 ขอ

8 ขอ 5 คะแนน / 8 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ สกอ.2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

มีการดําเนินการ 
5 ขอ

5 ขอ 4 คะแนน / 5 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.2 อาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

รอยละอาจารย
คุณวุฒิ ป.เอก

≥ 80

20.50 รอยละ 91.11 5 คะแนน / 20.50 รอยละ 91.11 5.00 คะแนน /

22.50 22.50

ตัวบงชี้ สกอ.2.3 อาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละอาจารย
ที่ดํารงตําแหนง

รศ. และ ศ.
≥ 50

14.00 รอยละ 62.22 5 คะแนน / 14.00 รอยละ 62.22 5.00 คะแนน /

22.50 22.50

ตัวบงชี้ สกอ.2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.2.5 หองสมุด 
อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

มีการดําเนินการ
.....ขอ

- ขอ - คะแนน / - ขอ - คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.6 ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน

มีการดําเนินการ
7 ขอ

6 ขอ 4 คะแนน X 6 ขอ 4 คะแนน X

ตัวบงชี้ สกอ.2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

6 ขอ 5 คะแนน / 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.2.8 ระดับ
ความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา

มีการดําเนินการ
4 ขอ

4 ขอ 4 คะแนน / 4 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.1 บัณฑิต
ปริญญาโท/เอก ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 80 516.00 รอยละ 91.33 5 คะแนน / 516.00 รอยละ 91.33 4.57 คะแนน /

565.00 565.00

ตัวบงชี้ สมศ.2 คุณภาพ
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ

3.51 คะแนน 754.28 รอยละ 4.36 4.36 คะแนน / 754.28 รอยละ 4.36 4.36 คะแนน /

173.00 173.00

ตัวบงชี้ สมศ.3 ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

รอยละ 25 145.75 รอยละ 25.00 5 คะแนน / 145.75 รอยละ 25.00 5.00 คะแนน /

583.00 583.00
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.4 ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

รอยละ 50 3.75 รอยละ 75 5 คะแนน / 3.75 รอยละ 75.00 5.00 คะแนน /

5.00 5.00

ตัวบงชี้ สมศ.14 การ
พัฒนาคณาจารย

คาดัชนีเปน 
6.00

153.50 รอยละ 6.82 5 คะแนน / 153.50 รอยละ 6.82 5.00 คะแนน /

22.50 22.50

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ สกอ.3.1 ระบบและ
กลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.3.2 ระบบและ
กลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

มีการดําเนินการ
6 ขอ

6 ขอ 5 คะแนน / 6 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ สกอ.4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.4.2 ระบบและ
กลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

มีการดําเนินการ
4 ขอ

5 ขอ 4 คะแนน / 5 ขอ 4 คะแนน /
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

≥75,000 
บาท/คน

17,455,000.00 775,777.78 บาท/คน 5.00 คะแนน / 17,455,000.00 775,777.78 บาท/คน 5.00 คะแนน /

22.50 22.50

ตัวบงชี้ สมศ.5 งานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 10 12.50 รอยละ 55.56 5 คะแนน / 12.50 รอยละ 55.56 5.00 คะแนน /

22.50 22.50

ตัวบงชี้ สมศ.6 งานวิจัย
ที่นําไปใชประโยชน

รอยละ 20 5.00 รอยละ 22.22 5 คะแนน / 5.00 รอยละ 22.22 5.00 คะแนน /
22.50 22.50

ตัวบงชี้ สมศ.7 ผลงาน
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

รอยละ 10 6.75 รอยละ 30.00 5 คะแนน / 6.75 รอยละ 30.00 5.00 คะแนน /
22.50 22.50

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.5.1 ระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแกสังคม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.8 ผลการ
นําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย

รอยละ 30 3.00 รอยละ 100 5 คะแนน / 3.00 รอยละ 100.00 5.00 คะแนน /

3.00 3.00
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คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สมศ.9 ผลการ
เรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ สกอ.6.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.10 การ
สงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิบัติได 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน / 4 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.11 การ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ สกอ.7.1 ภาวะผูนําของ
สภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.7.2 การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

274

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

ตัวบงชี้ สกอ.7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

มีการดําเนินการ
.....ขอ

- ขอ - คะแนน / - ขอ - คะแนน /

ตัวบงชี้ สกอ.7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง

มีการดําเนินการ
6 ขอ

6 ขอ 5 คะแนน / 6 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.12 การ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
สภาสถาบัน

.....คะแนน - คะแนน - คะแนน / - คะแนน - คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.13 การ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน

4 คะแนน 4.83 คะแนน 4.83 คะแนน / 4.83 คะแนน 4.83 คะแนน /

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ สกอ.8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

7 ขอ 5 คะแนน / 7 ขอ 5 คะแนน /

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ สกอ.9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

มีการดําเนินการ
9 ขอ

9 ขอ 5 คะแนน / 9 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.15 ผล
ประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด

4.81 คะแนน 102.05 4.86 คะแนน 4.86 คะแนน / 102.05 4.86 คะแนน 4.86 คะแนน /

21.00 21.00



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

275

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ

ตัวบงชี้ (อัตลักษณ) 97.1 ระบบ
และกลไกการพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา       
มีความรูคูคุณธรรม

มีการดําเนินการ
5 ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.16 ผลการ
พัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน

ตัวบงชี้ สมศ.
16.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ

ปฏิบัติได 5 
ขอ

5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.16.2  ผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ

3.51 คะแนน 754.28 รอยละ 4.36 4.36 คะแนน / 754.28 รอยละ 4.36 4.36 คะแนน /

173.00 173.00

ตัวบงชี้ สมศ.17 ผลการ
พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน
ของสถาบันผลลัพธ

ปฏิบัติได 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 4 ขอ 4 คะแนน /

ตัวบงชี้ สมศ.18 ผลการ
ชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ ของสถาบัน

ประเด็นที่ 1 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /

ประเด็นที่ 2 ปฏิบัติได 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน / 5 ขอ 5 คะแนน /
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ประเมินตนเอง ประเมินโดยกรรมการ หมายเหตุของ
คณะกรรมการผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน
(ตามเกณฑ 

สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน

(ตามเกณฑ 
สกอ.)

การบรรลุ
เปาหมาย
(/ บรรลุ , 
X ไมบรรลุ)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 
องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ 
สกอ.)

101.00 21 4.81 คะแนน 101.00 21 4.81 คะแนน ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5 และ 
7.3 มาคํานวณ

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 
องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ 
สมศ.)

63.19 13 4.86 คะแนน 62.76 13 4.83 คะแนน ไมนําตัวบงชี้   
สมศ.12, 15, 
16.1, 16.2, 17, 
18.1 และ สมศ.
18.2 มาคํานวณ

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 
องคประกอบ (รวมตัวบงชี้ 
สกอ.และ สมศ.)

164.19 34 4.83 คะแนน 163.76 34 4.82 คะแนน ไมนําตัวบงชี้ 2.5, 
7.3, ตัวบงชี ้   
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
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวนการ
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ
รวม

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผน

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 4.50 4.00 4.57 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4 การวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก

5 การบริการวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ดีมาก

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3 และ 
สมศ.12 
มาคํานวณ

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.2.2 ตาราง ป2* ผลการประเมินตนเองตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

 ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวนการ
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ
รวม

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผน

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 4.50 4.66 4.66 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4 การวิจัย 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 ไมนําตัวบงชี้
สกอ.7.3 
มาคํานวณ

8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.3 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
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวนการ
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ
รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - 4.59 4.59 ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ก ดานธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา

- 5.00 4.83 4.98 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 และ 
สมศ.12 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

5.00 4.78 4.80 4.82 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู

- 4.50 5.00 4.80 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.3.2 ตาราง ป3* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

 ประเภทสถาบัน : กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

มาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวนการ
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ
รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - 4.00 4.00 ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ก 
ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา

- 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.7.3 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 2 ข 
ดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา

5.00 4.78 - 4.83 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ 
สกอ.2.5 
มาคํานวณ

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู

- 4.50 - 4.50 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ
               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.4  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

มุมมองดานบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.83 4.70 4.76 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 มาคํานวณ

2. ดานกระบวนการภายใน - 4.88 4.61 4.80 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 และ สมศ.12 
มาคํานวณ

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 5.00 4.50 5.00 4.88 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.4.2 ตาราง ป4* ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

 ประเภทสถาบัน :กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

มุมมองดานบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.83 4.00 4.71 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 มาคํานวณ

2. ดานกระบวนการภายใน - 4.88 - 4.88 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 มาคํานวณ

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม

5.00 4.50 - 4.75 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.5  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

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวน
การ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ - - - - - ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 มาคํานวณ

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 ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 และ สมศ.12 
มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.83 ดีมาก
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.59 4.74 ดีมาก

2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 5.00 4.83 ดีมาก

3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 4.50 4.67 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.81 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.77 4.82 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.4.5.2 ตาราง ป5* ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.)

ประเภทสถาบัน :  กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุปจจัย
นําเขา

กระบวนการ
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ
รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ - - - - - ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
2.5 มาคํานวณ

2) ดานวิชาการ 5.00 4.33 - 4.60 ดีมาก

3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก ไมนํา ตัวบงชี้ สกอ.
7.3 มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.82 ดีมาก

2.  มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.00 4.75 ดีมาก

2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก

3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.80 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

5.00 4.82 4.00 4.81 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ   ผลการประเมิน แบงเปน 5 ระดับ คือ

               1.    0.00 – 1.50      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
               2.    1.51 – 2.50      การดําเนินงานตองปรับปรุง
               3.    2.51 – 3.50      การดําเนินงานระดับพอใช
               4.    3.51 – 4.00      การดําเนินงานระดับดี
               5.    4.01 – 5.00      การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.5 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
จากการประเมินของกรรมการ

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
- เนื่องจากศาสตรดานการบริหารจัดการเปนศาสตร     
ที่มีความจําเปนในโลกแหงการทํางานยุคใหม           
องคความรูดานการบริหารธุรกิจจึงยังอยูในกระแส
ความตองการและเปนโอกาสของผูสําเร็จการศึกษา      
ที่จะไดรับการวาจางงาน

-

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -

 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง 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
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ           
(หลักสูตรนานาชาติ)

- ใชจุดแข็งของการไดรับการรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติ AACSB เปนการสรางความมั่นใจใหกับ
ผูสนใจศึกษาตอ
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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
การรับผิดชอบในสองมิติ คือ Responsibility and 
Accountability

- สงเสริมใหมีการปลูกฝงคานิยมการทํางานผานกลไก
การสอนในแตละวิชา โดยใหอาจารยผูสอนไดกลาวถึง
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
- -



หนา

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2555

289

คณะบริหารธุรกิจ
NIDA Business School
National Institute of Development Administration

คณะผูจัดทํา SAR (Self Assessment Report)
ปการศึกษา 2555

1. ผศ.ดร.วิพุธ อองสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2. รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
3. นางชนิดา เวชชานุเคราะห เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
4. นางวรรณี กาญจนวงศ รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานการศึกษา
5. นางสาวกาญจนา วงศจันทร รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานบริหารและธุรการ
6. นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานแผนและพัฒนา
6. นางสาววันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานการเงินและพัสดุ
7. นายณัฐพรรษ เมตตาสัตย ผูจัดการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
8. นางสาวอรอนงค สระสม ผูจัดการศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
9. นางศิริมา แสงมนุษย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 


