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บทที่ 1
ขอมูลคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
1.1.1 ชื่อหนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.1.2 ที่ตั้ง ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะป กรุงเทพ ฯ 10240
1.1.3 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกอตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยไดรับการสถาปนาในปพ.ศ.2509
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกที่เปดสอนวิชา
บริหารธุรกิจเฉพาะในระดับปริญญาโท
โดยแนวคิดการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจหรือคณะ
บริหารธุรกิจในปจจุบันมีมาพรอม ๆ กับแนวคิดการกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กลาวคือในป พ.ศ.2505
นายอํานวย วีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีบันทึกถึงเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ เพื่อเสนอ
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ เปนการเปดสอนเฉพาะในระดับปริญญาโท และมีความแตกตาง
เนื่องจากเปนโครงการที่มุงเนนการสอนใหบุคคลเปน Business
จากการเรียนการสอนบริหารธุรกิจในขณะนั้น
Executive ที่ควรจะมีความรูชั้นสูงในการธุรกิจทุกดานอีกทั้งนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาเต็มเวลา ทั้งนี้โครงการดังกลาว
มีเปาหมายใหสถาบันนี้มีมาตรฐานการศึกษาสูงในระดับทัดเทียมกับบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจที่มี
ชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา โครงการมีวัตถุประสงคที่จะผลิตหรือเตรียมบุคคลสําหรับรับงานเกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้
1) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความรูทางดานวิชาการชั้นสูงอยางกวางขวาง เพียงพอที่จะเขาใจและ
บริหารงานธุรกิจไดทุกดาน
2) ฝกอบรมใหนักศึกษามีความริเริ่ม ความคิดสราง และความสามารถในการวิเคราะหปญหา
ตาง ๆ ในดานธุรกิจ
3) ฝกใหนักศึกษาไดรับความชํานาญในการวิจัยปญหาธุรกิจ และเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
งานธุรกิจทุกดาน และความสัมพันธระหวางธุรกิจกับรัฐบาลและสังคม
สําหรั บหลัก การดํ าเนิน งาน มี หลั กการที่สํ าคัญที่สุดคือ ตองการผลิ ตคุณภาพไม ใชปริมาณ
ฉะนั้นการคัดเลือ กนัก ศึกษาและการสอนจึงจํา เปน ตองรักษาหลัก การนี้ไว เช น นักศึก ษาจะตอ งผานการคัดเลือก
ความรูทางดานวิชาการและความรูทางดานภาษาอังกฤษมาแลวเปนอยางดี การสอนควรใชระบบ Case เปนสวนใหญ
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชความคิดและมีความสามารถในการวิเคราะห นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควาจาก
หนังสือนอกหองเรียนเปนสวนใหญอยางนอยในอัตรา 2:1 ของเวลาที่จะศึกษาในหองเรียน
ในที่สุดคณะ
จากแนวคิดโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุร กิจในป พ.ศ. 2505
บริหารธุรกิจไดเปดรับนักศึกษารุนแรกพรอมกับการเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในปพ.ศ.2509โดยเปดสอน
นักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2509 มีนักศึกษาผานการสอบคัดเลือก 26 คนจากผูสมัคร
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86 คน และมีนักศึกษาจากหนวยงานราชการที่สงมาเรียนอีก 13 คน รวมนักศึกษารุนแรกของคณะบริหารธุรกิจจํานวน
39 คน
จนถึงปจจุบัน เวลาลวงมากวา 40 ป คณะบริหารธุรกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับออกไปรับใช
สังคมและประเทศชาติในบทบาทดานการบริหารธุรกิจในสาขาตาง ๆ เปนจํานวนกวา 6,000 คน
ชวงเวลา 4 ทศวรรษ ศาสตรดานการบริหารธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว คณะ
บริหารธุรกิจมีการปรับตัวในหลายๆดานเพื่อกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยไมละเลยเปาหมายสําคัญที่จะมุง
เป น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานในระดั บ สากลและมุ ง เน น การผลิ ต คุ ณ ภาพมิ ใ ช ป ริ ม าณ
Motto “Empowering Business Leaders with Knowledge”
Logo NIDA Business School
ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร มีพื้นที่ใชส อยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย
หองเรียน และหองใชสอยตาง ๆ
1.2 วิสัยทัศน / พันธกิจ
2.1 วิสัยทัศน
เปน Business School ชั้นนําในเอเชีย โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสรางผูนําธุรกิจ
2.2 พันธกิจ
1) สรา งนัก บริหารและผูนํา ธุรกิ จที่มี ความรูค วามสามารถและทักษะในระดั บสากล
เพรียบพรอมดวยจริยธรรมและจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
2) พัฒ นาและเผยแพรองคความรูด านการบริห ารธุร กิจ และส งเสริม ไปสูก ารกําหนด
นโยบายและการปฏิบัติ
3) สรางและสงเสริมใหคณะบริหารธุรกิจเปนองคกรแหงโอกาสและการเรียนรูในการบริหารจัดการที่ดี
4) เปนศูนยความรวมมือทางวิชาการและสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา องคกร
ภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและตางประเทศ
1.3 โครงสรางการบริหารงาน
คณะบริหารธุรกิจมีโครงสรางการบริหารงานตามแผนภูมิการแบงงาน ดังนี้
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1.4 รายชื่อผูบริหาร ปการศึกษา 2552

1.4.1 ตั้งแต (1 มิถุนายน 2552-3 เมษายน 2553)

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผน

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน
รศ.ดร.บุญชัย หงสจารุ
อ.นราทิพย
ทับเที่ยง
ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

Ph.D.in Finance, University of Mississippi, USA
Ph.D.in Mass Communication,University of Syracuse,USA
M.B.A., Univesity of Oklahoma, USA
Ph.D.in Risk Management,University of Pennsylvania,USA

1.4.2 ตั้งแต 4 เมษายน 2553 ถึง ปจจุบัน

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.บุญชัย หงสจารุ
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผน

อ.นราทิพย
ทับเที่ยง
ผศ.ดร.กนกพร นาคทับที

Ph.D.in Mass Communication,University of Syracuse,USA
Ph.D.in Educational Leadership and Policy Analysis,
University of Missouri-Columbia, USA
M.B.A., Univesity of Oklahoma, USA
Ph.D. in Accounting, University of Arkansas, USA

1.5 จํานวนหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา

1.5.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยในปการศึกษา
2552 มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

โครงการ
ระดับปริญญาโท
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1.1 โครงการ MBA ภาคปกติ (Regular MBA Program
(Master of Business Administration : R-MBA)
Program : M.B.A.)

วิชาเอก
1.1.1 การตลาด
1.1.2 การเงิน
1.1.3 ธุรกิจระหวางประเทศ
1.1.4 การบริหารการปฏิบัติการ

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

1.2.1 Marketing
1.2.2 Finance
1.3.1 General Management

1.4.1 General Management
1.5.1 การตลาด
1.5.2 การเงิน
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1.5.3 การบริหารการปฏิบัติการ

หลักสูตร
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) Master of Business Administration
(International Program) ภาคพิเศษ : Inter-MBA
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุน
และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Master of

โครงการ
--

วิชาเอก
--

--

--

Science in Financial Investment and Risk
Management Program : M.Sc. in FIRM)

ระดับปริญญาเอก
4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
-(หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy
Program in Finance (International Program)

--

1.5.2 จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนนักศึกษารับเขา นักศึกษาคงอยู และ
ผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้
นักศึกษา
นักศึกษา
หลักสูตร
รับเขา(ปการ คงอยู(ปการ
ศึกษา2552)

ระดับปริญญาโท

รวม

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program:MBA)
1.1 โครงการ MBA ภาคปกติ (Regular MBA Program : R-MBA)
1.2 โครงการ MBA English Program : Eng-MBA ภาคปกติ
1.3 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Young
Executive MBA Program : Y-MBA)
1.4 โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ(Executive MBA
Program : EMBA)

1.5โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ(Flexible MBA Program:Flex-MBA)
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business
Administration (International Program) ภาคพิเศษ : Inter-MBA
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science Program : M.Sc–FIRM) ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก

รวม

4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
Doctor of Philosophy Program in Finance (International Program)

รวมทั้งสิ้น

ผูสําเร็จ
การศึกษา

ศึกษา 2552)

(ป พ.ศ.2552)

808

1,504

658

184
27
127

338
51
238

133
31
119

39

77

40

388
19

733
24

306
10

24

43

19

5

10

-

5

10

-

813

1,514

658
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1.6 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึก ษา 2552 คณะบริหารธุร กิจมีบุ คลากรประเภทต าง ๆ ที่เ ปน อาจารยประจําและ
บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกได ดังนี้
1.6.1 จํานวนอาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2552 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
และตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1
10
9
1
2
2
21

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รวม

รวม
จํานวน
11
9
3
23

รอยละ
0
47.83
39.13
13.04
100

1.6.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2552
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน
8
1
0
2
11

รอยละ
73
9
0
18
100

1.6.3 จํานวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2552
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน
23
9
0
2
34

รอยละ
68
26
0
6
100
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1.7 งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2552 คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณเงินรายไดจํานวน 223,253,340 บาท
และเปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 172,666,810 บาท
คาใชจายของคณะบริหารธุรกิจ
- คาใชจายทั้งหมดของคณะ ฯ โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน
(ปงบประมาณ 2552)
124,398,435.30 บาท
- คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน
(ปงบประมาณ 2552)
13,739,257 บาท
- คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
39,790,320 บาท
- คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3,141,028 บาท
- คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย
2,960,345.81 บาท
1.8 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ
NIDA BUSINESS SCHOOL
1.9 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
9.1 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในภาพรวมทุกองคประกอบ
จุดแข็ง
1.คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนที่มุงมั่นตอการเปน Business School ชั้นนําในเอเชีย
โดยการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางนักบริหารและผูนําทางธุรกิจ
2.คณะบริหารธุรกิจมีโครงสรางการบริหารและกลไกในการผลักดันใหคณะเปนศูนยความรวมมือทางวิชาการ
ในรูปแบบของเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
เชน I-Star
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
1.คณะฯ ควรมี ก ารสํ า รวจความ
ต อ งการเรี ย นรายวิ ช าเลื อ กตั้ ง แต ก าร
ปฐมนิเทศ เพื่อเป ดโอกาสใหนักศึ กษาได
เลือกเรียนตามความตองการ และใหคณะ
ฯ มีการเตรียมความพรอมลวงหนา

ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
การปรั บปรุงตามขอ เสนอแนะของ
ผลการประเมิน
1. คณะ ฯ มีก ารจัดทําแบบฟอรม 1.แบบฟอร ม การลงทะเบี ย น
การลงทะเบี ยนล วงหน าก อนลงทะเบีย น ลว งหนากอนลงทะเบีย นเรี ยน
เรี ย นในภาคการศึ ก ษาตถั ด ไป และให ในภาคการศึกษาตถัดไป
นักศึกษาระบุรายวิชาที่ตองการเรียน

2.คณะ ฯ ควรควรพัฒนาตัวบงชี้ที่
2. คณะดําเนินงานตามนโยบายและ 1.มาตรฐานและตั วบงชี้ ในการ
เปนเอกลักษณ ของคณะ ซึ่ง แสดงผลการ แนวทางของสถาบั น ฯ ในการประกั น ประกันคุณภาพภายในของสกอ

NIDA Business School : SAR 2552

ดําเนินงานในลักษณะความรวมมือทาง

ขอเสนอแนะ
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คุณภาพการศึกษาซึ่งนํามาตรฐานและตัว

ประกอบดวย 9 องคประกอบ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

วิช าการกับตา งประเทศตามวิสัยทัศนของ บ ง ชี้ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ 38 ตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ ก าร
คณะ
สกอ. มาใช ใ นการกํ า หนดมาตรฐานตั ว ประเมินระดับคะแนน 1,2,3
บง ชี้ และเกณฑ คุ ณภาพที่ ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการอุดมศึ กษา และมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ ง และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจน
บริ บท เอกลัก ษณ และทิศ ทางการพัฒ นา
ของสถาบั น และครอบคลุม ปจจัยที่มี ผล
ตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการจั ดการศึก ษา และผลผลิต(9
องคประกอบ) ตัว บงชี้ (38 ตัว บงชี้) และ
เกณฑการประเมิน (ระดับคะแนน 1,2,3 )
3.คณะ ฯ ควรทบทวนการเพิ่ ม
3. ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ ลด
อัต รากํา ลัง หรือ การลดจํานวนนัก ศึก ษา จํานวนนั กศึก ษารั บเข าและเน นคุณ ภาพ
ตามนโยบายและเปาหมายของสถาบัน
เพือ่ ใหสอดคลองกับจํานวนอาจารยประจํา
ที่มี เนนคุณภาพนักศึกษาที่รับเขา และ
ขณะนี้ คณะกําลังอยู ระหวางดํ าเนินการ
เรื่ อ งการทบทวนการเพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง
บุคลากร

9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
เหตุผล
1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
2.ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งกําหนดไวดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบแลกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานระดับ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท แผน (ก)
และปริญญาเอกที่เปดสอนมีจํานวนมากกวา รอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด (ไมนับหลักสูตร
ที่มีแตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะใน แผน (ข) )
3.แนวปฏิบัติที่ดี คือ การผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และจุดเนนของ
สถาบัน
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4.คณาจารยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผลที่ปรากฏใน SAR ของคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2551
1.คณะ ฯ ไมมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานระดับ
2.ผลการประเมินในภาพรวมของมาตรฐานการอุดมศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 = การดําเนินงานไดคุณภาพ
ในระดับพอใช ซี่งแสดงวาคณะ ฯ ยังมีโอกาสศักยภาพในการพัฒนางานในขั้นตอไปไดอีก
- มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีคะแนน
เฉลี่ย 2.00 = การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช ซึ่งแสดงวาคณะ ฯ ยังมีโอกาสศักยภาพในการพัฒนา
งานในขั้นตอไปไดอีก
หากวิเคราะหในเชิงลึกจะพบวา มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตจําเปนตองไดรับความเห็นสนับสนุนและความ
พึงพอใจจากผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ และขอมูลความสําเร็จของบัณฑิตจนไดรับการยกยองทางดานวิชาการ วิชาชีพ
และอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนานักศึกษาโดยผานประสิทธิผลของการวิจัยทางวิชาการ / วิชาชีพ จะชวยยก
ระดับคุณภาพของมหาบัณฑิตไดมากกวานี้ เพราะเปนการขยายศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารยรวมกับ
นักศึกษา ซึ่งจะกลายเปนแหลงอางอิงทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศไดในเวลาไมนานนัก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
1.คณะ ฯ ควรทบทวนแผนพั ฒนา /
แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ในส ว นของ
แผนการสอนและการวิจัย ใหเชื่อมโยงกัน
และกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ผ ลสํ า เร็ จ ของการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ ติ ด ต า ม ก า ร บ ร ร ลุ
เป าหมายในระยะเวลาที่กํ าหนด และจะ
ทํ า ใ ห ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ใ น
องคประกอบที่ 1 มีระดับคะแนนที่สูงขึ้น
ดวย (ปการศึกษา 2551 มีคะแนน = 2
อยูในระดับพอใช
2.คณะ ฯ ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
งานวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อง
สถาบั น ในการเป น World
Class
University วิสัยทัศนและเปา หมายของ
คณะ ฯ ในการเปน Business School

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

การปรับ ปรุ งตามขอเสนอแนะของผล
การประเมิน
1.
ดํ า เนิ น การแล ว ปรากฏใน 1.แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป
แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป งบประมาณ งบประมาณ 2552 ในสวน
2552 ในสวนของแผนการสอนและการ ของแผนการสอนและการวิจัย
วิจัย

2. 1ดําเนินการแลว ปรากฏในแผนปฏิบัติ
งานประจําป งบประมาณ 2552 ในสวน
ของแผนการวิจัย
2.2 คณะฯ มี นโยบายในการจัดสรรเงิน
งบประมาณสนั บ สนุ น การวิ จั ย ให กั บ

1. แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป
งบประมาณ 2552 ในสวน
ของแผนการวิจัย
2. แผนงบประมาณ ป 2552
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ชั้นนําของเอเชีย

อาจารยเพิ่มขึ้น

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจมีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อติดตาม
การตรวจสอบประเมิน ผลการดํ าเนิ นงานตามภารกิ จของคณะ ฯ โดยมุ งเน นใหมีก ารกํ าหนดระบบกลไกในการ
ควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment)
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ จําแนกออกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบ
ประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย
1) มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
2) เกณฑ / ดัชนี การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
3) กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4) ผูบริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
5) การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก

หนา 10
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน
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2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปการศึกษา 2552
(องคประกอบที่ 1 - 9)
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1 จุดแข็ง
1.1.1 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได กํ า หนด วิสั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ไวชั ดเจน สอดคล องกั บ
ปรัชญา/ปณิธาน ของสถาบัน ฯ และบริบทของศาสตรดานบริหารธุรกิจ โดยกําหนดทิศทางชัดเจนในการเป น
NIDA Business School สอดคลองกับทิศทางของสถาบัน ฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University
1.1.2 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ ฯ (Advisory Board) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูมี
ประสบการณท างธุรกิจ ผูบริห ารระดับสูง ในองค กรภาคธุรกิจ รวมถึงผู ที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม
เพื่อใหความเห็นและแนวทางในการพัฒ นากลยุทธของคณะ ฯ สอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิ ทยาลั ย
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
1.1.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน และแผน
ปฏิบัติงานประจําป ของคณะ ฯ ใหสอดคลองกั น ครอบคลุมภารกิจการเรีย นการสอน การวิจัย การบริก ารทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีการกําหนดตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของ
การดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ
1.2 จุดที่ควรพัฒนา
1.2.1 ยังไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ได ใน
บางตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 จุดแข็ง
2.1.1 ทุก หลักสู ตร/โครงการ ที่ เป ดสอนมีการกําหนดปรัช ญา วัตถุ ประสงคที่ชั ดเจน สอดคล องกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และสถาบันฯ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ และมีการ
กํ า หนดเป าหมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก หลั ก สู ต ร/โครงการ ไวใ นแผนปฏิ บั ติ ง านคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ประจํ า ป
งบประมาณ 2552
2.1.2 คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตรที่ชัดเจนและเปนระบบ เปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เ กี่ยวข องตามที่ สกอ. กํ าหนดทุกประการ หลั กสูตรที่เป ดสอนทุกหลักสู ตรได มาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2.1.3 คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจมีคุณภาพและศักยภาพสูง มีคุณวุฒิ และตําแหนงทาง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.
2.1.4 เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ เอกสาร/
หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ เครื่องคอมพิวเตอร หองเรียนพรอมอุปกรณการสอนที่ทันสมัย สราง
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และพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข - The lively MBA & The
living Business School - มีหอง Lobby Lounge, หอง Internet ตลอดจนมีหองสมุดมารวย (Maruay
Knowledge & Resource Center) ที่ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร เปนศูนยการเรียนรู ซึ่งมีเอกสาร/ตํารา
วารสาร เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหเปนแหลงใหบริการ/คนควาหาความรูเพิ่มเติม
แกคณาจารย นักศึกษา
2.1.5 หลักสูตรที่เป ดสอนมี ความหลากหลายมุง พัฒ นาผู บริหารระดับ สูง ระดับ กลาง และผูสําเร็จ ระดับ

ปริญญาตรี ทุกหลักสูตร/โครงการมีความโดดเดน และมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน สามารถสนองตอบ
ตอความตองการของผูเรี ยนได ทําใหหลักสูตร/โครงการไดรับ ความสนใจจากบุคคลทั่วไปโดยเห็นไดจากการที่ มี

ผูสมัครเขาเรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก ทําใหคณะ ฯ มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพมาเรียนได
2.1.6 มีวิธี การเรี ยนการสอนที่เ นนการดึงศั กยภาพของผูเ รียนออกมาใหม าที่ สุด โดยสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก เชน การสรางธุรกิจผาน eBay
2.1.7 มีความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/สรางสรรค/พัฒนา องคความรูทางบริห ารธุรกิจ เชน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.), Harvard Business School
2.1.8 คณะฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการบริห ารหลักสูตรที่เปนระบบ ทุกหลักสูตร/โครงการ จะมี
ผูอํานวยการหลักสูตรและเจาหนาที่ประจําหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร/โครงการ อยางมีคุณภาพ
และประสิทธิผล เปนไปตามระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของสถาบัน ฯ ตลอดจนทําหนาที่ดูแล ประสานกับ
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ อาทิ คณาจารย นักศึกษา กองบริการการศึกษา ฯลฯ การออกแบบการเรียนการสอน
และจัด และสง เสริ มกิ จกรรมการเรี ยนรู เนนผู เรี ยนเปน สําคัญทุ กหลักสู ตร มีความยื ดหยุนตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน มีการจัดทําแฟมขอมูลนักศึกษา on line โดยกองบริการการศึกษา สพบ.

2.1.9 มีก ารประเมิน ผลการเรีย นการสอน ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาในเรื่อ งคุณภาพการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู ที่เปนระบบทุกสิ้นภาคการศึกษา

2.2 จุดที่ควรพัฒนา
2.2.1 แมวาคณะ ฯ จะมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึก ษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิท ยานิพ นธ ได จํา นวนมากและเป นไปตามเกณฑม าตรฐานหลักสู ตรของ สกอ. แต อาจารยป ระจํา เหลา นี้ที่ทํ า
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับอาจารยประจําที่มี
ทําใหมีสัดสวนไมได
ตามเกณฑมาตรฐานและไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คณะ ฯ กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญา
โทที่เปด สอนมี เฉพาะ แผน ข. ซึ่ งไมมีการทําวิ ทยานิพนธ ทําใหไมสามารถบรรลุถึงระดับความสําเร็ จตามตัว
บงชี้และเกณฑการใหคะแนนดังกลาวได อยางไรก็ตาม ในการเปดสอน แผน (ข) ซึ่งมีวิชา Independent Study
คณะ ฯ ไดเนนใหนักศึกษาทํา case study
สวนในระดั บ ปริ ญญาเอก หลั ก สู ตร JDBA ก็ เป น หลั ก สู ต รที่ ดําเนิ น การร วมระหวางจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะบริหารธุร กิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร อนึ่ง
คณะ ฯ เพิ่งจะทําการเปดสอนในระดับปริญญาเอก Ph.D. in Finance เมื่อภาคการศึกษา 2/2550 และยังไมมี
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นักศึกษาลงทะเบียนทําดุ ษฎีนิพนธ ในระดับปริญญาเอก สงผลใหก ารประเมินคุณภาพในเรื่องนี้ยังไมไ ดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 จุดแข็ง
3.1.1 คณะ ฯ ไดจัดตั้งหนวยงาน CDC (Career Development Center) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ศูนยสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดวยการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาในดาน
ตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ จัดหาแหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึกษา
3.1.2 มีหองสมุดมารวย (Maruay Knowledge & Resource Center) เปนศูนยก ารเรียนรูดาน
บริหารธุรกิจและบริการแก นักศึกษาและศิษยเกาที่เพี ยบพรอมดวยดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังไดจัดสภาพแวดลอมด านกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ หอ ง
English Club ที่ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อใหบริการแกนักศึกษาในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
จากชั้นเรียน จัดหาคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา จัดโตะ เกาอี้ชุด เพื่ออํานวยความสะดวก
แกนักศึกษาบริเวณหนาหองเรียน ชั้น 8, 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร ฯลฯ
3.1.3 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ สถาบันโดยกําหนดใน
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริห ารธุรกิจ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาอยางชัดเจน
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
3.2.1 การประเมินคุณภาพของการใหบริการ ตลอดจนกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม ยังไมเปนระบบ ทําใหการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 จุดแข็ง
4.1.1 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และงานสรางสรรคโดยการคณะกรรมการ
เงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2552 ทั้งจาก
งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุน คณะ สอดคลอ งกับประกาศสถาบัน บัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4.1.2 คณะ ฯ ใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมากเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย
ทํางานวิจัย ตีพิมพเผยแพรผลงานทั้งในและตางประเทศ
4.1.3 อาจารยของคณะ ฯ มีคุณวุฒิสูง มีความสามารถและศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
4.1.4 ผลงานวิจั ยของอาจารยไ ดรับ การยอมรับ จากองคกรทั้ง ภายในและภายนอกทั้ งภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมและเปนผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใชไดจริง
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4.1.5 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน อาทิ ความรวมมือระหว างคณะ ฯ หรือ อาจารยกั บองคกรภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ
4.2 จุดที่ควรพัฒนา

-

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จุดแข็ง
5.1.1 มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจ ที่แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพและความพรอม
ที่มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุนการ
เรี ย นรู ต า ง ๆ ฯลฯ ศู น ย น วัต กรรมทางธุ ร กิ จ มี โครงสร า งและการบริ ห ารหน วยงานที่ เป น รู ป ธรรม ได แ ก
คณะกรรมการบริ หารศูน ย ฯ ผูอํ านวยการ ผูจั ดการ และเจ าหนา ที่ ดําเนิ นงานตามภาระงานของตน จัด ทํา
นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิ ชาการแกสังคม มีการกําหนดหลักเกณฑและ
ระเบี ย บในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมโดยใช ร ะเบี ย บกลางของสถาบั น ฯ คื อ ระเบี ย บสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาด วย การบริหารศูน ยศึกษาและพัฒนาวิช าการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/
สํานัก พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถ
ในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ
กับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบัน ฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัยทาง
วิช าการในดานต าง ๆ ที่เ ปน การสนับ สนุนความสามารถทางการแขง ขัน เชน โครงการวิจัยด านบรรษัท ภิบ าล
(Good governance) ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility)
5.1.2 กิจ กรรมหรือโครงการบริก ารทางวิช าการและวิชาชีพที่ต อบสนองความต องการพัฒนาและ
เสริ มสร างความเข มแข็ ง ของสั งคม ชุ มชน ประเทศชาติ มีจํ านวนมากและมีค วามหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต องการ และเสริ มสร างความเข มแข็ ง ของสั ง คมธุ ร กิ จ และให บ ริ ก ารทางวิ ช าการได อย า ง
เหมาะสม เชน โครงการเสริ มสรางผู ประกอบการใหม, โครงการสราง CFO มืออาชีพ, โครงการ MINI-MBA,
โครงการ NIDA-Wharton ฯลฯ นับวาเปนสวนหนึ่งซึ่งทําใหคณะสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลตามพันธกิจ ขอ2
และขอ 4
5.1.3 สรางและขยายเครือ ขา ยความร วมมือทางการใหบ ริก ารวิชาการจากหนว ยงานภายนอกทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ง ในและต างประเทศ อาทิ กรมสง เสริ มอุต สาหกรรม สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, Harvard School of Business,
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The Wharton School of Business-University of Pennsylvania ฯลฯ เปนการสรางและขยายโอกาสใหกับ
คณะ ฯ ไดเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน
มุงสรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพันธมิตรรวม (Strategic Alliances) อันจะกอใหเกิดผลประโยชนใน
ลัก ษณะ win-win partnerships เปนการสรางภาพลักษณที่ดีงามรวมกัน และสรางชื่อเสียงใหแกคณะ
บริหารธุรกิจออกไปสูสาธารณชน
5.2 จุดที่ควรพัฒนา
5.2.1 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการยังไมครบทุกกิจกรรม/โครงการ และยังไมเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 มีกิจ กรรมหรือโครงการดานทํา นุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมที่เป นประโยชนสอดคลองกับ แผนงาน
ตลอดจนมีก ารบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน โดยกําหนดใหนักศึ กษาทํา
Case Study และ Business Plan โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน
6.1.2 มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียง
และตอเนื่อง
6.2 จุดที่ควรพัฒนา
6.2.1 ยังไมมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ
6.2.2 ยังไมมีการประเมินผลกิจกรรม/โครงการอยางเปนระบบ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 จุดแข็ง
7.1.1 ผูบริหารระดับสูงของคณะ มีคุณวุฒิ ประสบการณหลากหลาย มี ศักยภาพสู ง และมีวิสัยทัศน
กวางไกล ในการนํา NIDA BUSINESS SCHOOL กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริห ารธุรกิจ สราง
และพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา โดดเดน แตกตางจากสถาบันอื่น พรอมกาวสูการเปน Business School
ชั้นนําของเอเชีย
7.1.2 มีการกําหนดจุ ดยื นในอนาคตและมีการกํ าหนดทิศ ทางชั ดเจนในการเปน NIDA Business
School สอดคลองกับทิศทางของสถาบัน ฯ ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University สรางองคกรเปน
NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข - The lively MBA & The living Business School
ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL เพื่อความเปนสากล
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7.1.3 มีระบบและกลไก ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
7.1.3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA สวัสดิ การซื้อหนังสื อวิชาการ
สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ ตลอดจนทําการปรับปรุงสถานที่สํานักงาน
คณะบริ หารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อ สรางบรรยากาศที่ดีใ หบุคลากรทํางานไดอย างมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
7.1.4 บุค ลากรทุก ระดับของคณะบริ หารธุ รกิ จมีความพึงพอใจและปฏิบั ติงานในหนาที่ต ามที่ไ ดรั บ
มอบหมายอยา งมีประสิ ทธิ ภาพ มี ความพึง พอใจ มีความมั่น ใจในความมั่นคงของหนว ยงาน มีขวัญและ
กําลัง ใจที่จ ะปฏิบั ติงาน ฯลฯ ทั้ง นี้เพราะการมีร ะบบสวั สดิ การที่ดี มีร ะบบและกลไกในการบริ หารทรัพ ยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.1.5 มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาคณะ (Advisory Board) ประกอบด วยผู ทรงคุณวุฒิ ผู รู ผู มี
ประสบการณท างธุรกิจ ผูบริห ารระดับสูง ในองค กรภาคธุรกิจ รวมถึงผู ที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม
นอกจากนี้ ยั งมีค ณะกรรมการสมาคมศิ ษย เก าคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ซึ่ ง มีศิ ษย เก าที่ มาจากภาคประชาชนเป น
คณะกรรมการ
7.2 จุดที่ควรพัฒนา
7.2.1 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย มีไดในระดับหนึ่ง
และยังขาดการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลเพื่อนําผลมาปรับปรุงระบบ
องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

8.1 จุดแข็ง
8.1.1
มีคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานทุกภารกิจ
ของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ ตลอดจนสรรหาแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
8.1.2 มีก ารจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเ คราะห
สถานะทางการเงิ น ตลอดจนจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบเสนอตอที่ ประชุม คณะ ฯ และนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
8.1.3 มีระเบียบการบริหารจัดการการเงินที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางาน
8.2 จุดที่ควรพัฒนา

-
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1 จุดแข็ง
9.1.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย คณะอนุก รรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ ฯ อยางสม่ําเสมอ
9.1.2 นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาใชในการกําหนดมาตรฐาน
ตัว บงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกั บมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของสถาบัน
และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต
9.1.3 ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ
9.1.4 มีการนําผลการประกัน คุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงานในระดับ คณะ เชน นํา ผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับ ปรุงวิธีการสอนในแผนการสอนภาคการศึกษาถั ดไป ตลอดจนถึงการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหารจัดการอื่น ๆ
9.1.5 มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
และรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตอสถาบัน ฯ ที่สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดและตรงตามเวลาที่กําหนด
9.1.6 มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดแก ระบบ QAIS และระบบ CHE QA
9.1.7 บุคลากรในคณะ ฯ มีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาพอสมควร และ
ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ เชน การใหขอมูล / หลักฐาน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
9.2 จุดที่ควรพัฒนา
9.2.1 การมีสวนรวมของนักศึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะควรมีมากขึ้น
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2.2 ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
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องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้

จํานวน 2 ตัวบงชี้

หนา 21
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : มีก ารกําหนดปรัช ญาหรือ ปณิธาน ตลอดจนมี กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะ/สํานัก มีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 ระดับ 1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
www.nida.ac.th (รายการหลักฐาน 1-1.2)
 ระดับ 2 : มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจําปใหส อดคลอง
กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
คณะ ฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธ วิ เคราะห จุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity)
และภัยคุก คาม (treat) นํามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ (strategy)
วิสั ยทัศน (vision) พันธกิจ (mission)
วัตถุประสงค (objective) และแผนปฏิบัติงานประจําป ของคณะ ฯ ใหส อดคลองกัน ครอบคลุมภารกิจการเรียนการ
สอน การวิจั ย การบริก ารทางวิชาการแก สัง คม และการทํานุ บํา รุงศิลปวัฒ นธรรม นอกจากนี้ สถาบัน ฯ ยัง ได มี
กระบวนการพัฒนากลยุทธโดยการขับเคลื่อนสถาบัน ฯ ใหเปน World Class University มีการกําหนดเปาหมาย
และตัวบงชี้ที่ชัดเจน และใหทุกหนวยงาน/คณะ/สํานัก กําหนดเปาหมาย/ตัวบงชี้ และดําเนินงานใหสอดคลองกับตัว
บงชี้ของสถาบัน ฯ ที่กําหนดไว (รายการหลักฐาน 2.2- 1 และ 2.2- 2)
 ระดับ 3 : มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
คณะ ฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้ และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่ อวัดความสําเร็จ ของการดําเนิน
ตามแผนทุกภารกิจ ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (รายการ
หลักฐาน 3-3.1, 3-3.2)
 ระดับ 4 : มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (รายการหลักฐาน 4-4.1)
 ระดับ 5 : มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอคณบดีคณะบริหารธุรกิจและที่ประชุมคณะ ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ (รายการหลักฐาน 5-5.1)
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 ระดับ 6 : มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
 ระดับ 7 : มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป คือ ปงบประมาณ 2553 (รายการหลักฐาน 77.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1 -1.1 www.nida.ac.th
1 -1.2 เอกสารแสดงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะ
2- 2.1 แผนกลยุทธคณะบริหารธุรกิจซึ่งกําหนด ปรัชญา ปณิธาน กลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
2-2.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะ ฯ
3-3.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุรกิจ
3-3.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการของของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2552 : คณะบริหารธุรกิจ
4-4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552
5 -5.1 หลักฐานการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2552 ตอคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและมติที่ประชุมคณะ ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
5-5.2 รายงานผลการปฏิ บัติ ราชการตามคํารับ รองการปฏิ บัติ ราชการของคณะบริห ารธุร กิจ ประจําป
งบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
6-6.1 เอกสารการเชื่อมโยงยุ ทธศาสตรก ารบริห ารสถาบั น (พ.ศ. 2550-2552) กับ โครงการของคณะ
บริหารธุรกิจ
6-6.2 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะบริหารธุรกิจ
7-7.1 แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป คือ ปงบประมาณ 2553
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
การคํานวณ :

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 - 74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89

x100

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 - 100

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
ทั้งหมด
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ

ป 2550
24

ป 2551
29

ป 2552
14

14
58.33

21
72.42

12
85.71

ในปงบประมาณ 2552 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุร กิจทั้งหมด กําหนด
ตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผน จํานวน 14 ตัวบงชี้ และไดมีการปฏิบัติงานตามแผนทั้งหมดโดยบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานเทากับ 12 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 85.71 (รายการหลักฐาน 1, 2 )
ผลการประเมิน
รายการ

ป 2550
ประเมินตนเอง

ป 2551

ป 2552

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

เปาหมาย
รอยละ 90-100 รอยละ 90-100
ผลการดําเนินงาน รอยละ 58.33 รอยละ 58.33
คะแนนอิงเกณฑ
0 คะแนน
0 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

รอยละ 85
รอยละ 72.42
1 คะแนน
ไมบรรลุ

รอยละ 85
รอยละ 72.42
1 คะแนน
ไมบรรลุ

รอยละ 85
รอยละ 85.71
2 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุร กิจ -งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง -โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตรการบริหารสถาบัน ฯ (โครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณทุกประเภท)

2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2552 เปรียบเทียบเปาหมายกับผลการปฏิบัติงานรายตัวบงชี้
3. ตารางสรุป ผลการดํา เนิ นงานรายตั วบ งชี้เ ทีย บกั บเปาหมายของตัว บง ชี้ใ นแผนปฏิบัติ งาน ของคณะ/สํานั ก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน ; เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5-6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ ผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 ระดับ 1 มีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคล องกั บวิธีการ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ตามที่ สกอ . กําหนด ดังนี้
1.1 ระบบและกลไกในการเปดหลักสู ตร 1) แตง ตั้งคณะกรรมการพิจาณา ราง/ปรับปรุง
หลักสูตร กรณีหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ตามลําดับ 2) เสนอหลักการและเหตุผลในการเปด/ปรับปรุง
หลักสูต ร ตอ ที่ประชุ มสภาสถาบัน ฯ เพื่อให ความเห็นชอบ 3) เสนอ รางหลักสู ตร ตอ 3.1 ที่ประชุมคณะ
บริหารธุรกิจใหความเห็นชอบ 3.2 ที่ประชุม ทคอ 3.3 ที่ประชุมสภาวิชาการ และ 3.4 ที่ประชุมสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามลําดับ กอนนําเสนอไปยัง 3.5 สกอ. เพื่อรับทราบ 4) จัดเตรียมความพรอมทั้งดาน
คณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ หองสมุด ระบบสารสนเทศ หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ
1.2 ระบบและกลไกในการปดหลัก สูตร 1) แตงตั้งคณะกรรมการพิ จารณาปดหลักสูตร 2) เสนอ
หลักการและเหตุผล มติการพิจารณาปดหลักสูตรตอที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ที่ประชุม ทคอ . ที่ประชุมสภาวิชาการ และที่
ประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ตามลําดับ กอนนําเสนอไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ
(รายการหลักฐาน 1- 1.1 , 1-1.2, 1-1.3,1-1.4 )
 ระดับ 2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ ไวในแผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ 2552 (รายการหลักฐาน 2-2.1)
 ระดับ 3 มีก ารเตรีย มความพรอ มก อนเป ดหลัก สูต รใหมแ ละการปรับ ปรุ งหลัก สูต รใหเ ปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง ดังนี้
3.1 ทุกหลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของคณะฯ และสถาบันฯ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สัง คมธุรกิจ โดยสะทอนอยูในรายวิชาตาง ๆ ของ
แตละหลักสูตร
3.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนของรายวิชาตาง ๆ ในแตละหลักสูตร
3.3 มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาโดยการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาทั้งดานวิชาการ และ
ดานวิชาชีพ
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(1)
ดานวิชาการ เปนการสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึก ษาโดยอาจารย ซึ่งคณะกําหนดเวลานัด
พบ (Office hour) ของอาจารย ไมนอ ยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนี้แ ลวคณะยั งมี เว็บ บอรด ใหนักศึ กษาไดเ ขา มา
ปรึกษาหารืออาจารยในแตละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดดวย
(2)
ดานวิช าชีพ คณะมีหนวยงาน CDC ซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึก ษาดานอาชีพ แหลง งาน รวมถึง การ
พัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในอนาคต
3.4 แตง ตั้ง ใหมีผูอํ านวยการหลัก สูต ร/โครงการที่ เปดสอนและจั ดใหมี เจาหน าที่ดูแ ลนักศึกษาในแตล ะ
หลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตรและจําเปนตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ
3.5 จั ด เตรี ย มความพร อ มและศั ก ยภาพของอาจารย ใ นการเป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน ฯลฯ โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ของ สกอ.
3.6 จัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนจัดเตรียมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
จําเปนตองใชในหลักสูตร อาทิ
(1) จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ ใหบริการผานหองสมุด ทั้งใน
ลักษณะเปนเอกสารกระดาษ และผานระบบดิจิตอลที่นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดตลอดเวลา
(2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงาน มีระบบอินเตอรเน็ตไรสายที่ทําใหนักศึกษาสามารถ
เขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดโดยงาย
(3) จัดเตรียมอาคารสถานที่ใหเปนศูนยการเรียนรู อาทิ จัดใหมี หองสมุดมารวย (Maruay Knowledge &
Resource Center) ที่ ชั้น L อาคารบุ ญชนะ อั ตถากร ซึ่ งมีเ อกสาร ตํ ารา วารสาร เกี่ย วกับ การบริห ารธุร กิจ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหเ ปนแหลง ใหบ ริการ/คนควาหาความรูเพิ่มเติมแกคณาจารย นักศึก ษา และบุคคลทั่วไป (รายการ
หลักฐาน 3-3.1, 3-3.2, 3-3.3)
 ระดับ 4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา คณะฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
4.1 รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจทํา
การสอนใน 4 หลักสูตร ซึ่ง สกอ . รับทราบแลว ทั้ง 4 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 2)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Inter-MBA) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM) และ
4) หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance) คิดเปนรอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. รอยละ 100 (รายการหลักฐาน 4-4.1 )
4.2 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาค
การศึกษาที่ 2 ตามแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา (แบบฟอรม สมอ.07) และนําสงให
สกอ. เพื่อรับทราบ (รายการหลักฐาน 4.4-2)
 ระดับ 5 มีการนําผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบ
2) การปรับ
และกลไกการบริหารหลักสูตร ไดแก 1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจ กรรม ในเอกสารประกอบการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ (รายการหลักฐาน 5-5.1)
 ระดับ 6 หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง โดยผานการรับทราบจาก
สกอ. ดังขอ 4 และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การ
บริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนําแกนักศึกษา และความตองการของ
ตลาดแรงงาน/สังคม (รายการหลักฐาน 6-6.1, 6-6.2)
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 ระดับ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก)
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 6
ระดับ 6
2 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 6
ระดับ 6
2 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 6
ระดับ 6
2 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 6
ระดับ 6
2 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 6
ระดับ 6
2 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1- 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร
1-1.2 แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักสูตรตอ สกอ. (อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
1-1.3 การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนของสถาบันตอ สกอ. (อางอิงหลักฐาน
จากกองบริการการศึกษา)
1-1.4 แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร/สาขาวิชา (อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
2-2.1 แผนปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2552
3-3.1 รายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2552
3-3.2 เอกสารหลักสูตร 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 2) หลักสูต รบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต
(หลักสูตรนานาชาติ) Inter-MBA 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน (M.Sc. in FIRM) และ 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance)
3-3.3 หลักฐานแสดงการผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. (ตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนา
เลมหลักสูตร)
3-3.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ
4-4.1 เอกสารหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร และตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนาเลมหลักสูตร
4-4.2 แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา 1/2552 และ 2/2552 (แบบฟอรม สมอ.07)
5-5.1 เอกสารประกอบการสอน
6-6.1 เอกสารหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร และตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนาเลมหลักสูตร
6-6.2 หลักฐานแสดงการผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. (ตราประทับการรับทราบของ สกอ. บนปกหนา
เลมหลักสูตร)
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มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 ระดับ 1 มีกลไกลการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึ กษาทุ กหลักสูต ร ทั้งการดําเนิน การระดั บสถาบัน และระดั บคณะ กล าวคือ ระดั บสถาบัน ฯ คณะ ฯ ไดส ง
อาจารยเขารวมฟงบรรยาย เมื่อ สถาบัน ฯ ไดจัด ใหมีการบรรยายเรื่องการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสํา คัญหรือเรื่องที่
เกี่ยวของ (รายการหลักฐาน 1-1.1) สวนในระดับคณะ ฯ ไดมีการสงเสริมใหทุกโครงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
เปาหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร (รายการหลักฐาน 1-1.2, 1-1.3, 1-1.4)
 ระดับ 2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
โดยดําเนินการดังนี้ 1) มีการจัดทํา course syllabus/course outline กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการเรียน
การสอน 2) มีการนําเสนอผลงานนักศึกษาและใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เปนการสงเสริมให มี
การปฏิสัมพัทธทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 3) มีการศึกษาจาก case
study 4) มีการจัดเตรียม POWER POINT ในการสอนและเอกสารเพิ่มเติม 5) มุงจัดการเรียนการสอนใหมีความ
ยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา
(รายการหลักฐาน 2-2.1)
 ระดับ 3 มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร เชน
การใชร ะบบ E-learning การใชเอกสารสื่อการสอน เชน Power Point การใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร
(Internet) การใช e-mail กระดานขาว เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษา

กั บ อาจารย มี ห อ งสมุ ด สื่ อ อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน คอมพิ ว เตอร ระบบสื บ ค น ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และ
งบประมาณสนับสนุน ตลอดจนตารางเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดตอวันเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเองและใชประโยชนจากระบบเครือขาย internet (สํานักบรรณสารการพัฒนา สพบ. ฯ (หองสมุดสถาบันฯ)
เปดบริการทุกวัน ระหวา งเวลา 8.30-21.30 น. และ หองสมุดมารวย คณะบริหารธุรกิจ เปดใหบริก ารทุกวัน ระหวางเวลา
8.00-24.00 น.) (รายการหลักฐาน 3-3.1, 3-3.2, 3-3.3, 3-3.4)
 ระดับ 4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีค วามยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน กลาวคือ 1) หลักสูตร M.B.A. เปดสอนใน 5 โครงการซึ่งมีความยืดหยุนและหลากหลาย มีวัตถุประสงคชัด เจน และ
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สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดทุกระดับ ไดแก โครงการ R-MBA, Eng-MBA, EMBA, Y-MBA และ FlexMBA 2) หลักสูตร Inter-M.B.A. 3) หลักสูตร M.Sc. in FIRM และ 4) หลักสูตร Ph.D. in Finance
นอกจากนี้ คณะฯ ยั ง มี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ แ สดงให เ ห็ น ว า คณะ ฯ จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามยื ด หยุ น และ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน เชน จัดใหมีแบบฟอรมการแจง การเปดสอนวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบีย น
ลวงหนาตามความตองการของนักศึกษา การจัดใหมีรายวิชาคนควาอิสระ เปนตน
(รายการหลักฐาน 4-4.1, 4-4.2, 4-4.3)
 ระดับ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนทุกหลักสูตร โดยมีการจัดทําแฟมขอมูลนักศึกษา on line โดยกองบริการการศึกษา สพบ. เพื่อชวยใหสามารถ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาได (รายการหลักฐาน 5-5.1)
 ระดับ 6 มี การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู
โดยมีการประเมินผลการเรียนการสอน/ความพึงพอใจของนักศึกษา แตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา (รายการหลักฐาน
6-6.1, 6-6.2, 6-6.3 และ 6-6.4)
 ระดับ 7 มีร ะบบการปรับปรุง วิธี การเรีย นการสอนและพัฒ นาผูเรีย นอยางตอ เนื่ อง เชน มี การกํ าหนด
แบบฟอรมCourse Syllabus/course outline อาทิ วัตถุประสงค การจัดกิจกรรม การใชสื่อ วิธีการเรียนการสอน (รายการ
หลักฐาน 7-7.1)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 เอกสาร/Brochure ของทุกหลักสูต ร/โครงการ R-MBA, Eng-MBA, EMBA, Y-MBA ,Flex-MBA, InterMBA, M.Sc. in FIRM และ Ph.D. in Finance
1-1.2 รายงานการประชุมคณะ/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
1-1.3 เอกสารกําหนดภาระงานสอนของอาจารย
1-1.4 แผนการสอนรายภาคการศึกษา
2-2.1 แบบฟอรม Course Syllabus / course outline ทุกรายวิชา
3-3.1 แบบฟอรม Course Syllabus/course outline ทุกรายวิชา

3-3.2 การใชระบบ E-learning
3-3.3 เอกสารสือ่ การสอน เชน Power Point
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3-3.4 การใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) การใช e-mail กระดานขาว
ใน www.nida.ac.th
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4-4.1 เอกสาร/Brochure ของทุกหลักสูตร/โครงการ R-MBA, Eng-MBA, EMBA, Y-MBA ,Flex-MBA, InterMBA, M.Sc. in FIRM และ Ph.D. in Finance
4-4.2 แบบฟอรมการแจงการเปดสอนวิช าที่นักศึก ษาสามารถเลื อกลงทะเบียนลวงหนาตามความต องการของ
นักศึกษา
4-4.3 รายชื่อนักศึกษาวิชาคนควาอิสระ
5-5.1 แฟมขอมูลนักศึกษา on line โดยกองบริการการศึกษา สพบ. (ระเบียนยอนักศึกษาในระบบ AVS ของกอง
บริการการศึกษา)
6-6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอน/ความพึงพอใจของนักศึกษา แตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา (อางอิง
ขอมูลผลการประเมินจากกองแผนงาน)
6-6.2 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) - โครงการ R-MBA,
Eng-MBA, EMBA, Y-MBA ,Flex-MBA
6-6.3 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - โครงการ Inter-MBA
6-6.4 รายงานการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน - M.Sc. in FIRM
7-7.1 แบบฟอรม Course Syllabus / course outline ทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ที่ 2.3

หนา 32

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ ผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 ระดับ 1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร โดยคณะบริหารธุร กิจไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษา (Advisory Board) ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ในเรื่องที่ เกี่ยวของกับหลัก สูตร การสอน งานวิจัย และกิจกรรมเพื่อสังคมและสวนรวม ต อ
ผู บ ริ ห าร/ผู อํ า นวยการหลั ก สู ต รต า ง ๆ และ/หรื อ คณาจารย ป ระจํ า คณะ ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู รู ผู มี
ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม ทั้งนี้
ไดเรียนเชิญประชุมคณะที่ปรึกษา (Advisory Board) ประมาณปละ 1-2 ครั้ง (รายการหลักฐาน 1-1.1 และ 1-1.2)
 ระดับ 2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติได
จริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร สงเสริมใหมีการปรับกิจกรรมในการสอนรายวิชาเพิ่อให
มีก ารเรียนรูจากบุคคล องคกรภายนอก ตลอดจนการเรียนเชิญผูทรงคุ ณวุฒิจากบุคคล องค กรภายนอก คณะที่
ปรึกษา (Advisory Board) มาเปนวิทยากรในวิชาสอนตามตารางสอน หรือการบรรยายพิเศษจัดโดยหนวยงาน CDC
นอกจากนี้ คณะฯ ยั งเน น วิธี ก ารเรี ย นการสอนที่ เน น การดึ ง ศัก ยภาพของผู เรี ย นออกมาให มาที่ สุ ด โดย
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก เชน การสรางธุรกิจผาน e-Bay
(รายการหลักฐาน 2-2.1 และ 2-2.2)
 ระดั บ 3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้ งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูต รโดยความ
รว มมื อกั บองคการหรือ หนว ยงานภายนอก ซึ่ง เป นการพัฒ นานั กศึก ษาไปพร อมกับ การสรา งความสัม พัน ธที่ดี กับ
องคกร อาทิ
1) นักศึกษา Y-MBA รุน 25 ศึกษาดูงาน บริษัท Tetra Pak East Asis PTE Ltd. ประเทศสิงคโปร ระหวาง
วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 เมษายน 2552
2) นักศึกษา Y-MBA รุน 24 ไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเกาะสมุยและ
ดูงานธุรกิจ Recycle ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2552
3) นักศึกษาโครงการ Flex-MBA และนักศึกษาโครงการ English Program ไปศึกษาดูงานที่บริษัท SCG
Logistics Management Co.Ltd. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552
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4) นักศึกษา EMBA ไปศึกษาดูงานสาธารณเช็ก เยอรมัน และสวิสเซอรแลนด เมื่อวันที่ 16-26 ตุลาคม 2552
5) นักศึกษา Y-MBA รุน 26 ไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลี มาเกา วันที่ 21-26 ตุลาคม 2552
6) โครงการเสริมสรางความรวมมือระหวางคณะบริหารธุรกิจและ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย มีนักศึกษาเข า
ร ว มโครงการคนเก ง คนดี คื อ น.ส.ขวั ญ ฤดี สุ จิ ต ประภากร และ น.ส.โชษิ ต า กาญจนอั ม พร ได รั บ รางวั ล
ประกาศนียบัตร K-excellent Student Award 2009 และ เงินสด 5,000 บาท ณ ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ
ราษฎรบูรณะ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
7) นักศึกษาหลักสูตร M.Sc. in FIRM รุน 2 ไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 6-10 ธันวาคม 2552
8) นักศึกษา Flex-MBA ไปดูงานบริษัท Office Mate จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552
นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังไดรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาคธุรกิจในประเทศและตางประเทศจัดกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ/สงเสริม/สรางสรรค/พัฒนา องคความรูทางบริหารธุรกิจ อาทิ
1) ความรวมมื อกับ Harvard Business School ในการจัดทํ าหลักสูตร Microeconomics of
Competitiveness (MOC) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพบุคคล
โดยศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดมีการจัดสัมมนา Competitiveness เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2552 และสง
อาจารยไปอบรม MOC ประจําป 2552 ณ Harvard University, USA ในเดือนธันวาคม 2552
2) สัมมนาวิชาการ 1 – Day MBA @ NIDA Busuness School เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3) การจัดงานThailand Lecture ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตรีสอรท เมืองพัทยา
4) การจัดงานสัมมนานานาชาติ ISTRA CARISMA เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2552 ณ
โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ
(รายการหลักฐาน 3-3.1, 3-3.2, 3-3.3, 3-3.4, 3-3.5 )
 ระดับ 4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร โดยทําการประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
(รายการหลักฐาน 4-4.1 , 4-4.2)
 ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เชน การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจกรรม ในเอกสารประกอบการ
สอน (รายการหลักฐาน 5-5.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
1-1.1 คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board
1-1.2 รายงานการประชุม Advisory Board
2-2.1 แผนการสอน / เอกสารประกอบการสอนที่ระบุวามีก ารจัดกระบวนการเรีย นการสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวม/เปนวิทยากร
2-2.2 หนังสือเชิญเปนวิทยากร

3-3.1 โครงการการศึกษาดูงานหนวยงานภายนอกโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
3-3.2 หลักฐานความรวมมือกับ Harvard Business School ในการจัดทําหลักสูตร Microeconomics of

Competitiveness (MOC)

3-3.3 หลักฐานการจัดสัมมนาวิชาการ 1 – Day MBA @ NIDA Busuness School

3-3.4 หลักฐานการจัดงานThaialnd Lecture ครั้งที่ 2
3-3.5 หลักฐานการจัดงานสัมมนานานาชาติ ISTRA CARISMA
4-4.1 เอกสารการประเมินผลการเรียนการสอนแตละรายวิชา (อางอิงขอมูลผลการประเมินจากกองแผนงาน)
4-4.2 ผลการประเมินการสอนของอาจารยภายนอก

5-5.1 เอกสารประกอบการสอน
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 :
ชนิดตัวบงชี้
:
การคํานวณ :
เกณฑการประเมิน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ปจจัยนําเขา
รอยละของความแตกตางระหวาง จํานวน FTES ตออาจารยประจําของคณะ กับเกณฑมาตรฐานเฉลี่ย
จํานวน FTES ของอาจารยประจําของคณะ - เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย
เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย

คะแนน 1
 +10% หรือ -10% ของเกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
FTES กอนปรับ
คาเปนป.ตรี
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x100

คะแนน 2
6-9.99% และ -6-(-9.99)% ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99)-5.99% ของเกณฑมาตรฐาน

ในปการศึกษา 2552 กองบริการการศึกษาไดคํานวณจํานวน FTES ของคณะบริหารธุรกิจ โดยใชขอมูลจากระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาเปนดังนี้
FTES หลังปรับคาเปนป.ตรี
ตัวปรับคา
FTES หลังปรับคา

อาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงาน

สัดสวน FTES ตออาจารย
กอนปรับคา FTES หลังปรับคา FTES

เกณฑมาตรฐาน FTES ระดับ
รอยละของความแตกตางเทียบเกณฑ
ป.ตรีตอจํานวนอาจารย
กอนปรับคาFTES เปนป.ตรี หลังปรับคา FTES เปนป.ตรี

1,338.00

1.80
2,408.40
23
58.17
104.71
25:1
132.70
318.85
เมื่อพิจารณารอยละของความแตกตา งระหวาง FTES ตออาจารยเทียบเกณฑกอนปรับคาเปน FTES ใหเปนระดับปริญญาตรี พบวา คา FTES ตออาจารย ประจํา ของคณะ
บริหารธุรกิจคิดเปนรอยละ 132.70 และเมื่อพิจารณารอยละของความแตกตางระหวา ง FTES ตออาจารยเทียบเกณฑ ภายหลังการปรับคา FTES ใหเ ปนระดับปริญญาตรี พบวา คา FTES ตอ
อาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิจคิดเปนรอยละ 318.85 (รายการหลักฐาน 1 )
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

อางอิงระดับสถาบัน

-

(-5.99)-5.99%

(-5.99)-5.99%

ผลการดําเนินงาน
อางอิงระดับสถาบัน
คะแนนอิงเกณฑ
อางอิงระดับสถาบัน
การบรรลุเปาหมาย
อางอิงระดับสถาบัน
รายการหลักฐาน 1. ตารางสรุปการคํานวณ FTES ปการศึกษา 2552

ประเมินตนเอง

-10%
308.05%
308.05%
318.85%
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
2. ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2552
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
ชนิดตัวบงชี้
การคํานวณ

: ปจจัยนําเขา
:

รอยละอาจารย
ป.ตรี

=

รอยละอาจารย
ป.โท

=

รอยละอาจารย
ป.เอก

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

X 100

X 100

X 100

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1 –
39 หรือ วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 40 – 59 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5

คะแนน 2
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ
40 – 59 และ 2. วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือ นอยกวารอยละ 5 หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ 2. วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอย
กวารอยละ 5

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
รอยละปริญญาเอก
รอยละปริญญาโท
รอยละปริญญาตรี

ป 2550
23
0
2
21
91.31

ป 2551
23
0
2
21
91.31

ป 2552
23
0
2
21
91.31

91.31
8.69
0

91.31
8.69
0

91.31
8.69
0
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ในปการศึกษา 2552 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มีจํานวน 23 คน มีสัดสวนของอาจารยประจํา
คณะบริหารธุรกิจที่ มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํ า ดังนี้ จํานวน
อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 91.31 และจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 (รายการหลักฐาน 1 และ 2)
ผลการประเมิน
รายการ

ป 2550
ประเมินตนเอง

ป 2551

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ป 2552

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

เปาหมาย

ป.เอก  60 % ป.เอก  60 % ป.เอก  80 % ป.เอก  80 % ป.เอก  89 %
และ ป.ตรี  5% และ ป.ตรี  5% และ ป.ตรี  0% และ ป.ตรี  0% และ ป.ตรี  0%

ผลการดําเนินงาน

ป.เอก 91.30 % ป.เอก  91.30 % ป.เอก  91.30 % ป.เอก  91.30 % ป.เอก  91.30 %
และ ป.ตรี  0% และ ป.ตรี  0% และ ป.ตรี  0% และ ป.ตรี  0% และ ป.ตรี  0%

คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

3 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1. ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2552
2. ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ

3 คะแนน
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
การคํานวณ :
รอยละ ศ.

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ศ.
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

X 100

รอยละ ผศ. รศ.
และ ศ.

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

X 100

รอยละ รศ.และ ศ.

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. และ ศ. รวมกัน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

X 100

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ผศ.รศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ
1 – 44 หรือ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ระดับ ผศ.รศ. และ ศ. รวมกัน อยู
ระหว างรอ ยละ 45-69 แตผู ดํา รง
ตําแหน งระดับ รศ.ขึ้นไปน อยกวา
รอยละ 30

คะแนน 2

คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. , รศ.
และ ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับ
รอยละ 70 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 30

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.รศ. และ ศ. รวมกัน
อยูระหวางรอยละ 45 – 69 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับหรือ
มากกวารอยละ 30 หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือ เทากับรอยละ 70 และ
2.ผูดํารงตําแหนงระดับรศ.ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย
(สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละ ศ. รศ. ผศ.
รอยละ ศ. รศ.
รอยละ ศ.

ป 2550
23
4
9
10
0
82.60

ป 2551
23
4
8
11
0
82.60

82.60

82.60

43.47

47.83

0

0

ป 2552
23
3
7
13
0
86.96
86.96
56.52
0
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ในปการศึกษา 2552 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มีจํานวน 23 คน มีสัดสวนของอาจารยประจําที่มี
ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย มีจํ านวน 20 คน คิ ดเปน รอยละ 86.96 และผูดํ ารง
ตําแหนงระดับ รองศาสตราจารย ขึ้นไป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 56.52 (รายการหลักฐาน 1 และ 2)
ผลการประเมิน
รายการ

ป 2550
ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ป 2551
ประเมินตนเอง

ป 2552

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ผศ.+รศ.+ศ.  ผศ.+รศ.+ศ. 
70 % และ รศ. 70 % และ รศ.
ขึ้นไป  30% ขึ้นไป  30%

ผศ.+รศ.+ศ. 
75 % และ รศ.
ขึ้นไป  40%

เปาหมาย

ผศ.+รศ.+ศ.  ผศ.+รศ.+ศ. 
70 % และ รศ. 70 % และ รศ.
ขึ้นไป  30% ขึ้นไป  30%

ผลการดําเนินงาน

ผศ.+รศ. 
ผศ.+รศ. 
ผศ.+รศ. 
ผศ.+รศ. 
ผศ.+รศ. 
82.60% และ รศ 82.60 % และ รศ. 82.60 % และ รศ. 82.60 % และ รศ. 86.96 % และ รศ.
ขึ้นไป  43.47% ขึ้นไป  43.47% ขึ้นไป  47.83% ขึ้นไป  47.83 % ขึ้นไป  56.52%
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
1. ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ของคณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา 2552
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มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบัน ฯ ซึ่งดําเนินการโดยกองบริหาร
ทรัพ ยากรบุค คล ในส วนของคณะบริ หารธุร กิจ มีผ ลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑ มาตรฐาน สกอ . โดยได
ดําเนินการ ดังนี้
 ระดับ 1 มีการกํ าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไว เปนลายลักษณอั กษร โดยสถาบั น
บัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตรไดจัดทําประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และเผยแพรใหบุคลากรไดรับรูโดย
ผานทางสื่อตาง ๆ อาทิ ประตูลิฟตอาคารบุญชนะ อัตถากร การเผยแพรผานทาง website : www.nida.ac.th
นอกจากนี้ ส ถาบั น ยั ง ได จั ด ทํ า คู มือ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ,
ประกาศสถาบัน เรื่ อง “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของข าราชการ พนั กงาน และลูก จางของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, เอกสารคูมือ “แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย สถาบั นบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร (รายการหลักฐาน 1-1.1, 1-1.2, 1-1.3, 1-1.4)
 ระดับ 2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน สงเสริมให
คณาจารยใชจรรยาบรรณเปนแนวปฏิบัติงานในการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม, การพิจารณาผลการคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะ ฯ เปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรมโดย
นําเสนอที่ประชุมคณะ ฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก (รายการหลักฐาน 2-2.1)
 ระดับ 3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ กลาวคือ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรม (รายการหลักฐาน 3-3.1)
 ระดับ 4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน มีการกําหนด
บทลงโทษทางวินัยสําหรับผูที่กระทําผิด (รายการหลักฐาน 4-4.1)
 ระดับ 5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

-

รายการหลักฐาน
1-1.1 www.nida.ac.th
1-1.2 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (อางอิงหลักฐานจาก
กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
1-1.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล)
1-1.4 เอกสารคูมือ “แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล)
2-2.1 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ วาระที่มีการพิจารณาผลการคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
โครงการ R-MBA, Eng-MBA, EMBA, Y-MBA และ Flex-MBA , หลักสูตร Inter-M.B.A. , หลักสูตร M.Sc. in FIRM
และหลักสูตร Ph.D. in Finance

บุคคล)

3-3.1 แบบฟอรม การประเมิ นผลการปฏิบั ติง านในรอบป (อา งอิ งหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากร
4-4.1 อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล
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มีระบบกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒ นาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยในป 2550-2552 คณะฯ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาไวในโครงการสงเสริม
และสนั บ สนุ น ด า นวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให อ าจารย ล าเพื่ อ ทํ า วิ จั ย ต า งประเทศ และ/หรื อ ทํ า วิ จั ย กั บ อาจารย
ตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาความรูความชํานาญและแลกเปลี่ยนประสบการณดานบริหารธุร กิจ นอกจากนี้ ยังได
ระบุไวในแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะ ในสวนเงินทุนพัฒนาอาจารยดานงานวิจัยและ
กําหนดใหอาจารยทํางานวิจัยอยางนอย 1 คน ตอ 1 ชิ้นงาน (รายการหลักฐาน 1-1.1, 1-1.2)
 2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการ
สอน ไดแก
1) การแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยประจําปงบประมาณ 2552 ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ 2) การแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ 3) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่ อง หลัก เกณฑก ารเบิก จายเงิ นสนับ สนุ น เพื่ องานวิจัย จากเงิน ทุ นคณะบริ ห ารธุร กิจ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550
(รายการหลักฐาน 2-2.1, 2-2.2 และ 2-2.3 )
 3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งจาก
แหลงทุนภายในคณะ (งบประมาณเงินรายไดแ ละงบประมาณเงินทุนคณะ) และ แหลงทุนภายนอก (รายการ
หลักฐาน 3-3.1)
 4. ในปการศึก ษา 2552 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจมีผลงานวิจัยดานการเรี ยนการสอน
จํานวน 36 ชิ้นงาน และเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
โดยผานทาง www.nida.ac.th
รวมทั้งเผยแพรผานเอกสาร /สิ่งตีพิมพตาง ๆ อาทิ วารสารวิช าการ :
Competitive Review NIDA Business School , NIDA Business School ฯลฯ (รายการหลักฐาน 4-4.1, 44.2, 4-4.3)
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 5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ลงนามใน MOU for the Development of Scientific Collaboration between NIDA Business
School, Bangkok, Thailand and Curtin University of Technology, Perth, Australia เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2552
2) ลงนามใน Cooperation Protocol between NIDA Business School, Bangkok, Thailand and
Faculty of Management of the Sabanci University, Istanbul, Turkey
3) ลงนามใน MOU between NIDA Business School, Bangkok, Thailand and SKKU Business
School os Sungkyunkwan University, Seoul, Korea เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552
4) ลงนามใน MOU between Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden เมื่อวันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2553
นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(รายการหลักฐาน 5-5.1, 5-5.2, 5-5.3, 5-5.4)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

5 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

5 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

5 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

5 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

5 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 เอกสารโครงการของคณะบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2550-2552)
1-1.2 แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุรกิจ
2-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะ
2-2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
2-2.3 ประกาศสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร เรื่ อง หลั ก เกณฑ ก ารเบิ ก จ ายเงิ น สนั บ สนุ น เพื่ อ
งานวิจัย จากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3-3.1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได งบประมาณเงินทุนคณะ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําป
งบประมาณ 2552 (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานบริหารและธุรการ และ กลุมงานการเงินและพัสดุ)
4-4.1 รายชื่อผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2552
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4-4.2 วารสารวิชาการ Competitive Review NIDA Business School
4-4.3 วารสารวิชาการ NIDA Business School
5-5.1 เอกสารการลงนามใน MOU for the Development of Scientific Collaboration between NIDA
Business School, Bangkok, Thailand and Curtin University of Technology, Perth, Australia เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2552
5-5.2 เอกสารการลงนามใน Cooperation Protocol between NIDA Business School, Bangkok,
Thailand and Faculty of Management of the Sabanci University, Istanbul, Turkey
5-5.3 เอกสารการลงนามใน MOU between NIDA Business School, Bangkok, Thailand and
SKKU Business School os Sungkyunkwan University, Seoul, Korea เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552
5-5.4 เอกสารการลงนามใน MOU between Chalmers University of Technology, Goteborg,
Sweden เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553
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รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 59

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ80

คณะบริหารธุรกิจสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก จึงไมมีการ
ประเมินสําหรับตัวบงชี้นี้
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ตัวบงชี้ที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ ก.พ.

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.
เกณฑ ก.พ.

คณะบริหารธุรกิจสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จึงไมมีการประเมิน
สําหรับตัวบงชี้นี้
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ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 1 - 2.49
ระหวาง 2.50 - 3.49
มากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการดําเนินงาน

ประเมินระดับสถาบัน
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
การคํานวณ : รอยละ นศ. ไดรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกยอง ทุกประเภท
รอยละรางวัล นศ.
(ทุกประเภท)*

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
=
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา

X100

เกณฑคะแนน 3 ขอ 2 คํานวณจาก รอยละ นศ. ไดรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกยอง ประเภท
วิจัย/วิทยานิพนธ
รอยละรางวัล นศ.
=
(วิจัย/วิทยานิพนธ) **

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมา ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด

X100

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015

คะแนน 2
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029

คะแนน 3
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษย เกาที่ไดรับ
รางวัลจากผลงานวิจัย และหรือวิทยานิพนธ
มากกวาหรือ เทากับ 0.060
หมายเหตุ กรณีไดตาม ขอ 1 แตไมไดขอ 2
ถือวาไดคะแนน 2
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1. ขอมูลจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาของคณะ
บริหารธุรกิจ
ปการศึกษา
1 ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
2 ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษารอบ 5 ปที่ผานมา
3 นักศึกษาปปจจุบัน
รวม 2+3

2547 2548 2549 2550 2551 2552*
492 441 556 608 603 658
- 2.725 2,700 2,866
967 1,459 1,514
- 3,692 4,159 4,380
* ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2553

2. ขอมูลรายชื่อรางวัล ประเภทรางวัล และนักศึกษา ที่ไดรับรางวัล ในรอบ 5 ปที่ผานมาของคณะ
บริหารธุรกิจ

ชื่อรางวัล
MFC Talent Award

ปการศึกษา 2548
ประเภทรางวัล
รางวัลที่ 1

MFC Talent Award

ปการศึกษา 2549
รางวัลที่ 1

MFC Talent Award

MFC Talent Award

รางวัลพิเศษ
Best Portfolio
Performance
ปการศึกษา 2550
รางวัลที่ 1

ชื่อนักศึกษา/ศิษยเกา
1. นายเจริญ ชโยภาส
2. นายเอกพจน สมสกุลถาวร
3. นายสุชาติ รัตนเศรษฐยุทธ
4.นายพงศกร พูนพิเชษฐธรรม
5. น.ส.วราภรณ เขตพนาสัณฑ
6. น.ส.รัชดากร ตั้งวานิชกพงษ
7. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ
8. นายปรีชา มุททาหัตถากร
9. นายณัฐวุฒิ วรรณภินพงศ
10. นายสันติ ชินศิริโชคชัย
11. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต
12. นายวรวุฒิ ศิริรัตโนทัย
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ชื่อรางวัล
ประเภทรางวัล
ชื่อนักศึกษา/ศิษยเกา
BAIPHO BUSINESS AWARD
รางวัลแหงเกียรติยศสําหรับ
13. นายวรวุฒิ อุนใจ
(อา งอิ ง ในหนั ง สื อพิ ม พ ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ ฉบั บ ผูประกอบการที่สามารถสราง
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 หนา 23)
ความโดดเดนทางธุรกิจ โดยไม
มีการจัดอันดับการแขงขัน
Young Researcher Competition 2007
รางวัลที่ 1
14.น.ส.ธนวรรณ คุณาธินันท
Young Researcher Competition 2007
Top Five MAI Star
15. นายปยะพงษ อินทรปาน
Researcher
เขียนเรียงความ
MFC Talent Award ครั้งที่ 4

ปการศึกษา 2551
รางวัลชมเชยพิเศษ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัล Best Equity Portfolio Management

Young Researcher Competition 2008 จัด รางวัลชนะเลิศ
โดยสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
SET Click2WIN : Thailand Stock
รางวัลชนะเลิศ
Simulation 2008
MFC Talent Award ครั้งที่ 5
รางวัลรองชนะเลิศ

Best Equity Portfolio Management

Business Strategy Game

รางวัลชนะเลิศ

16. นายนิตติกรณ สุวรรณศิลป
17. น.ส.จงจิตต วัฒนะวีระชัย
18. นายวีรศิษฐ กิติวรรณกุล
19. น.ส.สุภัทรา พกบัณฑิต
20. น.ส.จงจิตต วัฒนะวีระชัย
21. นายวีรศิษฐ กิติวรรณกุล
22. น.ส.สุภัทรา พกบัณฑิต
23. นายศักดา เหลาสกุลไทย

24. นายธวัชชัย ศิริทรัพยสถิตย
25. นายธนา คุณารักษวงศ
26. นายธงธรรม เสียงเจริญ
27.น.ส.ภัทราภรณ สุวรรณสมบูรณ
28.นายศิริศักดิ์ ศรีถนอมทรัพย
29.นายปริญญญา พุมริ้ว
30.น.ส.เนาวรัตน ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย
31.น.ส.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล
32.น.ส.ขวัญชนก คงเจริญโชค
33.น.ส.จิรดา หาญอมรเศรษฐ
34.นายสุภัทร บุณฑริกบุตร
35.Mr.Bang Ma
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ปการศึกษา 2552

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ชื่อนักศึกษา/ศิษยเกา

รางวัล Most Active Order Awards ในการ รองชนะเลิศอันดับ 2
แข ง ขั น โครงการ Thai BMA Bond Star
Challenge ป 2009 (ตุลาคม 2552)

36.นายสิทธาเกติ์ ปุกหุต
37.นายจรณินท พันธเจริญกิจ
38.นายปวีร จินตนาปราโมทย

การแขงขันโครงการ TFEX Simulation 2009 :
Click2Win (พฤศจิกายน 2552)
Young Financial Star Competition 2009
ประเภท SET Star Researcher
Young Financial Star Competition 2009
ประเภท MTL Star Insurance Planner
SET Click2Win 2009 : Thailand Stock
Simulation
ประเภทนักลงทุนตัวจริง
SET Click2Win 2009 : Thailand Stock
Simulation
ประเภทผูติดตอกับผูลงทุน

รางวัลชนะเลิศ

39.นายสิทธาเกติ์ ปุกหุต

รองชนะเลิศอันดับ 2

40.นายปวีร จินตนาปราโมทย

รองชนะเลิศอันดับ 2

41.น.ส.ธิตา โพธิอาศน

รองชนะเลิศอันดับ 1

42.นายปวีร จินตนาปราโมทย

รองชนะเลิศอันดับ 1

43.นายธวัช ชัยศรีสุรพันธุ

3. ขอมูลสรุป
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก
จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก

ป 2550
967
2,725

ป 2551
1,459
2,700

ป 2552
1,514
2,866

-

-

-
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จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
- จากรางวัลดานผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ (นับเฉพาะปปจจุบัน)
- จากรางวัลดานวิชาการ วิชาชีพ (นับเฉพาะปปจจุบัน)
- จากรางวัลดานคุณธรรม จริยธรรม
- จากรางวัลดานกีฬา สุขภาพ
- จากรางวัลดานศิลปะ-วัฒนธรรม
- จากรางวัลดานสิ่งแวดลอม
(สมศ.1.5)จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ
หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา .............. (คน)
(สมศ.1.6)จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป
รอยละ (เฉพาะประเภทผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ)
รอยละ (ทุกประเภท)

15

35
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43

( ป2548,
2549,2550)

(ป2548,
2549,2550,
2551)

(ป2548,
2549,2550,
2551,2552)

2

1

1

(หมายเลข
14,15,)

(หมายเลข
23)

(หมายเลข
40)

13
15

19
32

7
34

( ป2548,
2549,2550)

(ป2549,
2550, 2551)

(ป2550,
2551,2552)

2

3

4

(หมายเลข
14,15,)

(หมายเลข
14,15,23)

(หมายเลข
14,15,23,40)

0.054
0.406

0.024
0.48

0.023
0.183

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษาปจจุบัน จํานวน 1,514 คน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา (ปการศึกษา 2548 - 2552) จํานวน 2,866 คน รวมทั้งสิ้น 4,380 คน ดังนั้น :
- จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.183 (ตามสูตรการคํานวณ *)
- จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน
มา ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน มีจํานวน 1 คน (หมายเลข 40)
คิดเปนรอยละ 0.023 (ตามสูตรการคํานวณ **)
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ผลการประเมิน
รายการ

ป 2550
ประเมินตนเอง

ป 2551

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ป 2552

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ทุกรางวัล 0.030%ทุกรางวัล  0.030%ทุกรางวัล  0.030%ทุกรางวัล  0.030% ทุกรางวัล  0.15%
งานวิจัย/วิทยานิพนธ
 0.06%
ผลการดําเนินงาน ทุกรางวัล  0.36% ทุกรางวัล  0.054% ทุกรางวัล  0.48% ทุกรางวัล  0.48% ทุกรางวัล 0.183%
งานวิจัย/วิทยานิพนธ งานวิจัย/วิทยานิพนธ งานวิจัย/วิทยานิพนธ งานวิจัย/วิทยานิพนธ
0.023%
 0.406%
 0.024%
 0.024%

เปาหมาย

คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

2 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

2 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน

1. ภาพถาย / เอกสาร การไดรับรางวัล
2. หนังสือแจงผลการพิจารณา

2 คะแนน
บรรลุ

3. ตารางรายชื่อนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล ปการศึกษา 2552

2 คะแนน
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)

ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
การคํานวณ :
รอยละของ
อาจารย

=

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรของสถาบัน

X100

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยนับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 50 - รอยละ 69

รอยละ 70 - รอยละ 89

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
รอยละ

ป 2550
22

ป 2551
22

ป 2552
22

2

2

2

9.09

9.09

9.09

ในปการศึกษา 2552 อาจารยประจําคณะบริห ารธุรกิจที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ มีจํานวน 22 คน และมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่ทําหนาที่อ าจารยที่ ปรึก ษาวิท ยานิพ นธ จํา นวน 2 คน คือ ผศ.ดร.กนกพร นาคทั บที และ รศ.ดร.มณีวรรณ
ฉัตรอุ ทัย ดังนั้ นรอยละของอาจารย ประจํ าหลัก สูต รบัณฑิ ตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ เปนที่ป รึกษาวิทยานิพนธ ที่ทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงเปนรอยละ 9.09
(รายการหลักฐาน 1,2)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

 70 %
9.09
0 คะแนน
ไมบรรลุ

 70 %
9.09
0 คะแนน
ไมบรรลุ

 70 %
9.09
0 คะแนน
ไมบรรลุ

 70 %
9.09
0 คะแนน
ไมบรรลุ

 60 %
9.09
0 คะแนน
ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
1. ตารางภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารย ของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2552
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กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้

หนา 56
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มีการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 7 ขอแรก

มีการดําเนินการ
7 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับ สถาบัน ฯ ซึ่งกลุมงานวิจัยและพัฒนา
กองแผนงานไดทําการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ทุกคณะ ในสวนของคณะบริหารธุรกิจมี
ผลงานผานระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดยไดดําเนินการ ดังนี้
 ระดับ 1 ในระดับสถาบัน ฯ กลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงานไดทําการสํารวจความตองการ
จําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ทุกคณะ สวนในระดับคณะ ฯ ไดดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการของนักศึกษาป
ที่ 1 โดยในการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกโครงการและไดสอดแทรกสอบถามความคิดเห็นความตองการ
จําเปนของนักศึกษาดวย (รายการหลักฐาน 1-1.1 และ 1-1.2)
 ระดับ 2 มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
เชน การจัดซื้ อหนังสือ /ตํ าราเพื่ อใชในการเรี ยนการสอนและศึ กษาคนควาในหอ งสมุด, จัดหาคอมพิ วเตอร เพื่ อ
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในหองสมุดมารวย หอง English Club ของคณะ ฯ รวมทั้งที่สถาบัน ฯ ไดจัดไว
ให, ตลอดจนตารางเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดตอวัน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวย

ตนเองและใชประโยชนจากระบบเครือขาย internet (สํานักบรรณสารการพัฒนา สพบ. ฯ (หองสมุดสถาบัน ฯ) เปด
บริการทุกวัน ระหวา งเวลา 8.30-21.30 น. และ หองสมุดมารวย คณะบริหารธุรกิจ เปดใหบริก ารทุกวัน ระหวา งเวลา
8.00-24.00 น.) (รายการหลักฐาน 2-2.1 )

 ระดับ 3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา อาทิ 1) การจัดโตะ
เกาอี้ชุด เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาบริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร 2) มี
หอ งสมุ ดมารวยซึ่งมี โต ะ เกา อี้ สําหรับทํา งานที่ไดรั บมอบหมายจากอาจารย พรอมเครื่ องคอมพิว เตอรที่มี การ
เชื่อมโยงเครือขาย internet (รายการหลักฐาน 3-3.1)
 ระดับ 4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เชน จัดใหมีตาราง Office Hour ของอาจารย,
ชองทางในการสื่อสารคณาจารยและเจาหนาที่ของคณะ อาทิ website, e-mail นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังจัดตั้ง
หนวยงาน CDC (Career Development Center) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสงเสริมศักยภาพของ
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นัก ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาของนั กศึกษาในดานตา ง ๆ และจัดหาแหลงงานใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษา (รายการหลักฐาน 4-4.1, 4-4.2 )
 ระดับ 5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา กลาวคือ
1) มีหนวยงาน CDC ใหบริการขอมูลขาวสาร แหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึกษา เชน
- ประชาสัมพันธตําแหนงงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ประชาสัมพันธตําแหนงงาน บริษัท Wisen Consultant Recruitment Co., Ltd
- ประชาสัมพันธตําแหนงงาน บริษัท Celestica
- ประชาสัมพันธการรับสมัครงานของ บริษัท อีเทอรนอลไลฟ จํากัด
- ประชาสัมพันธการรับสมัครงานและสัมมนาฝกอบรม
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับสมัครตําแหนงอาจารย
- รับสมัครงาน บริษัท เอ็มโอแค็ป จํากัด
- รับสมัครงาน บริษัท เวทโปรดักสกรุป
- รับสมัครงาน บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)
- รับสมัครงาน บริษัทหลักทรัพย เอเชียพลัส จํากัด
- รับสมัครงาน บริษัท วงศบัณฑิต จํากัด
- รับสมัครงาน คณะสัมคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รับสมัครงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รับสมัครงาน สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด
- รับสมัครงาน คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย มูลนิธิปอเตกตึ๊ง
- รับสมัครงาน บริษัท ครีเอตุส คอรโปเรชั่น จํากัด
2) จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ/งานวิจัย ดาน
บริหารธุรกิจ
3) จัดทํานิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School
4) มีสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดทําเอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาว/กิจกรรม
ตาง ๆ ที่คณะจัดไปยังศิษยเกา
(รายการหลักฐาน 5-5.1, 5-5.2, 5-5.3, 5-5.4)
 ระดับ 6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังนี้
6.1 กิจกรรม/โครงการที่จัดโดย CDC
- สัมมนาวิชาการ 1 – Day MBA @ NIDA Business School เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- การจัดงาน Thailand Lecture ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตรีสอรท
เมืองพัทยา
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- การจัดงานสัมมนานานาชาติ ISTRA CARISMA เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2552 ณ
โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ
- โครงการประกวดแผนธุรกิจสําหรับผูลี้ภัยและชาวไทยในพื้นที่ชุมชนรอบคายผูลี้ภัย
- “งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” จัดโดย สมาคมนักวิเคราะหรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
- “งานมหกรรมวิเคราะหหลักทรัพย” จัดโดย สมาคมนักวิเคราะหรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสมาคมบริษัทหลักทรัพย
- โครงการอบรมเทคนิค เฉพาะดาน หัว ขอ “เจาะลึ กจรรยาบรรณและกฎระเบี ยบขอผู ติดตอ กับ ผูล งทุ น
(พรอมกรณีศึกษา)
- โครงการประกวดนักวิเคราะหยอดเยี่ยมแหงป 2552
- ประสานงานรวมกับ บริษัท โอสถสภา จํากัด จัดโครงการ Management Trainee
-ประชาสัมพันธ สัมมนาพิเศษ ปลดล็อคอิสรภาพการทํางานของคุณ กูรูสอนคิด พิชิตความ “ร่ํารวย” และ
“มั่งคั่ง”
(รายการหลักฐาน 6-6.1)
6.2 กิจกรรม/โครงการที่จัดโดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
- งานสัมมนาวิชาการ การเสริมสรางและตอยอดทางวิชาการ Refreshment Program ครั้งที่ 4 “ FIND
YOUR WAY OUT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS ” วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ หอง
ประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- งาน Networking Dinner ระหวางประธานรุน / /ตัวแทนรุน EMBA, R-MBA แ ละตัวแทนจากสมาคม
ศิษยเกา ในวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร (Sports Club) ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
- งาน Networking Dinner ระหวางประธานรุน / /ตัวแทนรุน Y-MBA, Flex-MBA, Eng-MBA, InterMBA, FIRM และตัวแทนจากสมาคมศิษยเกา ในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 ณ สมาคมราชกรีฑ าสโมสร
(Sports Club) ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- งาน Thank You Party ใหกับที่ปรึกษา, อาจารย ของสมาคมศิษยเกา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร (Sports Club) ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- งาน Thailand Lecture ครั้งที่ 2 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
- การประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบุญ
ชนะ อัตถากร สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- งานคืนสูเหยา “NIDA MBA TAKE ME HOME” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณสนาม
ฟุตบอล หนาอาคารบุญชนะ อัตถากร
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- งาน CEO FORUM “Thailand Green Competitiveness and Regranding” - ภายใตกระแสความ
กังวลดานสภาวะโลกรอน ประเทศไทยและธุรกิจไทยจะปรับยุทธศาสตรเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางไร - ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ หอง Bangkok Convention Center, Centara Grand at Central
World, Bangkok
- การแขงขันกอลฟประจําป ครั้งที่ 8 วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ณ สนามกอลฟปญญา รามอินทรา
กรุงเทพฯ
(รายการหลักฐาน 6-6.2)
 ระดั บ 7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ มี การดําเนินงานในระดับสถาบันโดยกลุม
งานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน ไดจัดทําการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการ
ของสถาบัน ส วนในระดับคณะ ฯ เชน สํารวจ /ตรวจเช็ค อาคารสถานที่ วั สดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรีย นการสอน เครื่ องคอมพิ วเตอร สื่ อ/โสตทั ศนูป กรณ ประกอบการสอนในหอ งเรียน ฯลฯ
(รายการหลักฐาน 7-7.1, 7-7.2)
 ระดับ 8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการ
(รายการหลักฐาน 8-8.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดบริการที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของสถาบัน
กรณีนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2552 (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน)
1-1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกโครงการ คณะบริหารธุรกิจ ในปการศึกษา 2552
2-2.1 รายการจัดซื้อ หนังสือ/ตําราเพื่อใชในการเรียนการสอน (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานบริหารและ
ธุรการ)
3-3.1 บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร , หองสมุดมารวย
4-4.1 www.nida.ac.th/mba
4-4.2 เอกสารการจัดตั้งหนวยงาน CDC ตลอดจนเอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการ (อางอิง
หลักฐานจาก CDC)
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5-5.1 เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการ ของ CD (อางอิงหลักฐานจาก CDC)
5-5.2 วารสาร NIDA Business Journal
5-5.3 นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School
5-5.4 เอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
6-6.1 เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการของ CDC (อางอิงหลักฐานจาก CDC)
6-6.2 เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการของ สมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
(อางอิงหลักฐานจากสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ )
7-7.1 รายงานสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการของสถาบัน (อางอิง
หลักฐานจากกลุมงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน)
7-7.2 รายการสํารวจ /ตรวจเช็ค อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร สื่อ/โสตทัศนูปกรณประกอบการสอนในหองเรียน ฯลฯ (อางอิงขอมูลกลุมงาน
บริหารและธุรการ)
8-8.1 หลักฐานการอนุมัติดําเนินการซอมแซม/ จัดซื้อ/ จัดจาง การปรับปรุงอาคารสถานที่/หองเรีย น
วัส ดุอุปกรณ และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร สื่อ/โสตทัศนูปกรณ
ประกอบการสอนในหองเรียน ฯลฯ (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานบริหารและธุรการ)
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
ชนิดของตัวบงชี้ :
เกณฑมาตรฐาน :
เกณฑการประเมิน

กระบวนการ
ระดับ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบัน ฯ ซึ่งดําเนินการโดยฝายกิจการ
นัก ศึก ษาและสวัส ดิก าร ในสวนของคณะบริหารธุ รกิ จไดดําเนิน การโดยมีผ ลงานผา นระดั บ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 ระดับ 1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน ฯ และ
คุณ ลั กษณะบัณ ฑิต ที่พึ งประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา โดยกํ าหนดในแผนปฏิบั ติงาน
ประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุรกิจ และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
โดยผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะ ฯ (รายการหลักฐาน 1-1.1 และ 1-1.2)
 ระดับ 2 มีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ประเภท ดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ 11 กิจกรรม
- สัมมนาวิชาการ 1 – Day MBA @ NIDA Business School เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- การจัดงาน Thaialnd Lecture ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตรีสอรท เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
- การจัดงานสัมมนานานาชาติ ISTAR CARISMA เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2552 ณ
โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ
- งานสัมมนาวิชาการ การเสริมสรางและตอยอดทางวิชาการ Refreshment Program ครั้งที่ 4 “ FIND
YPUR WAY OUT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS ” วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ หอง
ประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- โครงการประกวดแผนธุรกิจสําหรับผูลี้ภัยและชาวไทยในพื้นที่ชุมชนรอบคายผูลี้ภัย
- “งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” จัดโดย สมาคมนักวิเคราะหรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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- “งานมหกรรมวิเคราะหหลักทรัพย” จัดโดย สมาคมนักวิเคราะหรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสมาคมบริษัทหลักทรัพย
- โครงการอบรมเทคนิคเฉพาะดาน หัวขอ “เจาะลึกจรรยาบรรณและกฎระเบียบขอผูติดตอกับผูลงทุน
(พรอมกรณีศึกษา)
- โครงการประกวดนักวิเคราะหยอดเยี่ยมแหงป 2552
- ประสานงานรวมกับ บริษัท โอสถสภา จํากัด จัดโครงการ Management Trainee
-ประชาสัมพันธ สัมมนาพิเศษ ปลดล็อคอิสรภาพการทํางานของคุณ กูรูสอนคิด พิชิตความ “ร่ํารวย” และ
“มั่งคั่ง”
2.2 กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 1 กิจกรรม
- การแขงขันกอลฟประจําป ครั้งที่ 8 วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ณ สนามกอลฟปญญา รามอินทรา
กรุงเทพฯ
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 1 กิจกรรม
- งาน CEO FORUM “Thailand Green Competitiveness and Regranding” - ภายใตกระแสความ
กังวลดานสภาวะโลกรอน ประเทศไทยและธุรกิจไทยจะปรับยุทธศาสตรเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางไร - ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ หอง Bangkok Convention Center, Centara Grand at Central
World, Bangkok
2.4 กิจกรรมนันทนาการ 5 กิจกรรม
- งาน Networking Dinner ระหวางประธานรุน / /ตัวแทนรุน EMBA, R-MBA แ ละตัวแทนจากสมาคม
ศิษยเกา ในวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร (Sports Club) ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
- งาน Networking Dinner ระหวางประธานรุน / /ตัวแทนรุน Y-MBA, Flex-MBA, Eng-MBA, InterMBA, FIRM และตัวแทนจากสมาคมศิษยเกา ในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 ณ สมาคมราชกรีฑ าสโมสร
(Sports Club) ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- งาน Thank You Party ใหกับที่ปรึกษา, อาจารย ของสมาคมศิษยเกา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร (Sports Club) ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- การประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบุญ
ชนะ อัตถากร สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- งานคืนสูเหยา “NIDA MBA TAKE ME HOME” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณสนาม
ฟุตบอล หนาอาคารบุญชนะ อัตถากร
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 8 กิจกรรม
- รว มกับสถาบัน ฯ ในกิจ กรรม/โครงการตาง ๆ เชน - พิธี ไหวครู - กิ จกรรมลอยกระทง - กิ จกรรม
สงกรานต - กิจกรรมงานปใหม - ตักบาตรทุกวันพุธ - กิจกรรมรับนองใหมผูกขอมือบายศรีสูขวัญ ฯลฯ
- จัดกิจกรรมสรงน้ําพระวันสงกรานต 13 เมษายน 2552
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- จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา R-MBA, ENG-MBA, EMBA, Y-MBA, Flex-MBA ฯลฯ
(รายการหลักฐาน 2-2.1 และ 2-2.2)
 ระดับ 3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม โดยดําเนินการทั้งในระดับ
สถาบัน ฯ ดําเนินการโดยฝายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาติดตามและประเมิน โครงการ
กิจกรรมของนักศึกษาตามแบบฟอรมที่กําหนด และระดับคณะ ฯ ดําเนินการประเมินผลในกิจกรรม/โครงการที่จัด
เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (รายการหลักฐาน 3-3.1)
 ระดับ 4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง ใน
ระดับสถาบัน ฯ ดําเนินการโดยฝายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการไดจัดโครงการประชุมวางแผนกิจกรรมนักศึกษา
เพื่ อพัฒ นานั กศึก ษาไดอย างต อเนื่ องและมี ประสิทธิ ภาพ ส วนในระดับคณะ ฯ ไดดํา เนิน การโดยการปรับ ปรุง
เนื้อ หากิจกรรม/โครงการ ใหสอดคลองและทันตอเหตุ การณโดยเฉพาะที่เปน hot issue ณ เวลานั้น (รายการ
หลักฐาน 4-4.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 ในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุรกิจ
1-1.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ)
2-2.1 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
2-2.2 กิจกรรม/โครงการ ของ CDC (อางอิงหลักฐานจาก CDC)
3-3.1 อางอิงหลักฐานจากฝายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ
4-4.1 อางอิงหลักฐานจากฝายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึ กษา 2552 คณะบริหารธุรกิ จไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 6 ขอ ตามเกณฑ มาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
 1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ไดแก 1) การแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณา
จัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2552 ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและ
งบประมาณเงินทุนคณะ 2) การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุร กิจ 3)
ประกาศสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร เรื่อ ง หลัก เกณฑ การเบิก จายเงิน สนับ สนุน เพื่ องานวิจัยจากเงินทุน
คณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(รายการหลักฐาน 1-1.1, 1-1.2 และ 1-1.3 )
 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล และสารสนเทศที่เ กี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและสรางสรรค
โดยในระดับคณะ ฯ ไดการจัดทําฐานขอมูล และสารสนเทศงานวิจัย ที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลง
ทุนภายใน/ภายนอก และฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน
(รายการหลักฐาน 2-2.1 )
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค โดย 1) มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินใหแกอาจารยคณะบริห ารธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 2)
ส งเสริ มให นําโครงการวิจั ยตีพิ มพเผยแพรและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้ งจาก
งบประมาณเงินทุนคณะ 3) การเชื่อมโยงจาก website ของสถาบัน ฯ ไปสูแหลงคนควา ThaiLis และแหลงอื่น
อาทิ ACM Portal (Full Text), Blackwell-synergy, IEL (IEEE) (Full Text), Science Direct, Direct
Collection - สกอ.
(รายการหลักฐาน 3-3.1 และ 3-3..2)
 4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย ไดแก 1) การแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุน
คณะฯ เพื่ อพิจ ารณาจัดสรรทรั พยากรการเงินเพื่อสนับ สนุ นงานวิจัย ประจําปง บประมาณ 2552
ทั้ง จาก
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งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ 2) การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของ
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ
(รายการหลักฐาน 4-4.1, 4-4.2)
 5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน เชน มี
การพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุมวิชาการใน
ตางประเทศ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินทุนคณะ
(รายการหลักฐาน 5-5.1)
 6. มีร ะบบและกลไกสง เสริ มความรวมมือระหวางนั ก วิจัย กั บองคก รภายนอกทั้ งภาครัฐ และ
ภาคอุ ตสาหกรรม กลา วคื อ มีป ระกาศสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร เรื่ อง หลัก เกณฑ การเบิก จา ยเงิน
สนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงิน ทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อสงเสริมการจัดทําวิจัยรวมกัน
ระหวางอาจารยกับ บุคลากรภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
(รายการหลักฐาน 6-6.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

6 ขอ
6 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

6 ขอ
6 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

6 ขอ
6 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

6 ขอ
6 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

6 ขอ
6 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะ
1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
1-1.3 ประกาศสถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร เรื่ อง หลักเกณฑ การเบิกจ ายเงินสนั บสนุ นเพื่ อ
งานวิจัย จากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2-2.1 อางอิงขอมูลในฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ และฐานขอมูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน
3-3.1 เอกสารการจั ด สรรงบประมาณเงิ นรายได งบประมาณเงิ น ทุ น คณะ เพื่อสนั บ สนุ น งานวิจั ย
ประจําปงบประมาณ 2552 (อางอิงขอมูลกลุมการเงินและพัสดุ)
3-3.2 หลักฐานการเชื่อมโยงจาก website ของสถาบัน ฯ ไปสูแ หลงคนควา ThaiLis และแหลงอื่ น
(อางอิงหลักฐานจากสํานักบรรณสารการพัฒนา)
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4-4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินทุนคณะ
4-4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
5-5.1 หลักฐานการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวที
ประชุมวิชาการในตางประเทศ (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ และ กลุมงานการเงินและพัสดุ)
6-6.1 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัย จากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : มีการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 ขอ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน ดังนี้ 1) คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจทําหนาที่
พิจารณาผลงานวิจัยของอาจารย และสง เสริมใหนําโครงการวิจัยตีพิ มพเผยแพรและคณะกรรมการเงินทุ นคณะฯ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งจากงบประมาณรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ 2) คณะกรรมการเงินทุน
คณะฯ ทําหนา ที่จัดสรรเงิน ทุนสนับสนุนให อาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุม
วิชาการในตางประเทศ ทั้งนี้ โดยเปนไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (รายการหลักฐาน 1-1.1)
 ขอ 2 มีระบบรวบรวม คัดสรร งานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน
โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและสรางสรรค
ประกอบดวยชื่ อโครงการ ชื่ อผู จัด ทํา แหล งทุ นภายใน/ภายนอก การจัด สรรทรัพ ยากรการเงิน เพื่ อสนับ สนุ น
งานวิจัยและงานสรางสรรค (รายการหลักฐาน 2-2.1)
 ขอ 3 มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจั ยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยในปการศึกษา 2551 คณะบริหารธุรกิจและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดลงนาม
ในบันทึกข อตกลง ”ความรวมมือในการจัดตั้ง สถาบันวิจั ยยุทธศาสตรและวิเ คราะห ความเสี่ ยง(Institute of
Strategies of Risk:I-STAR) “ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตอมาในปการศึกษา 2552 ไดมีการสาน
ตอการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง โดยไดจัดการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ISTAR CARISMA (2009
Strategies and Risk Analysis International conference) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 25652
ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ โดยเชิญนักวิชาการจากทั้งในและตางประเทศมารวมงาน นอกจากนี้ยังมีความ
รว มมือ ระหว างคณะ ฯ หรือ อาจารยกั บองคกรภายนอก อาทิ สภาอุต สาหกรรม คณะกรรมการกิจ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (รายการหลักฐาน 3-1.1, 3-1.2 และ 3-3.3 )
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 4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ
นําผลงานไปใชประโยชน
 ขอ 5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน ซึ่งดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย (รายการ
หลักฐาน 4-4.1 )

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

4 ขอ
4 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

4 ขอ
4 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

4 ขอ
4 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

4 ขอ
4 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

4 ขอ
4 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการเงินทุนคณะที่ มีเรื่องการพิจ ารณาอนุ มัติงบประมาณเงินทุน
คณะเพื่อดําเนินงานวิจัยตามโครงการวิจัยที่เสนอ อนุมัติวงเงินสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไ ดรับ
การตอบรับจากเวทีประชุมวิชาการในตางประเทศ ฯลฯ (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ)
2-2.1 อางอิงหลักฐานในฐานข อมูล และสารสนเทศงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ และระบบ QAIS
ของสถาบัน
3-3.1 บัน ทึกขอตกลง ”ความรวมมือในการจัดตั้ง สถาบันวิ จัยยุทธศาสตรแ ละวิเ คราะหความเสี่ยง
(Institute of Strategies of Risk : I-STAR) “ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
3-3.2 เอกสารการจัด ISTAR CARISMA
3-3.3 เอกสาร/หลักฐานความรวมมือระหวางคณะ ฯ หรือ อาจารยกับองคกรภายนอก
4-4.1 วิธีการขอจดสิ ทธิบัตรการซื้อขายทรัพ ยสินทางปญ ญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจั ย
หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน (อางอิงหลักฐานจากศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ)
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
การคํานวณ : สัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ จํานวน
อาจารยประจํา หนวย บาท/คน โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะ (บาท)
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมรวมลาศึกษาตอ) (คน)

เกณฑการประเมิน

: เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

อยูระหวาง 1 – 54,999.- บาท 55,000.-บาท – 79,999.-บาท มากกวาหรือเทากับ80,000.-บาท
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
ป 2550
ป 2551
ป 2552
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
23
23
23
ศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
83,130,253 14,831,000 2,890,000
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
(สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน 193,623.17 45,869.56 2,890,000
ตอจํานวนอาจารยประจํา ....................... (บาท)
(สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 3,420,735.60 598,956.52
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ................... (บาท)
(สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
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บาท/คน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกรวมสําหรับปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 2,890,000 บาท
ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําคณะ
บริหารธุรกิจ เทากับ 125,652.17 บาท (รายการหลักฐาน 1 และ 2)
ผลการประเมิน
รายการ

ป 2550
ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ป 2551
ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ป 2552
ประเมินตนเอง

เปาหมาย
80,000 บาท/คน 80,000 บาท/คน  100,000 บาท/คน  100,000 บาท/คน  100,000 บาท/คน
ผลการดําเนินงาน 3,614,358 บาท/คน 3,614,358 บาท/คน 644,826 บาท/คน 644,826 บาท/คน 125,652.17 บาท
คะแนนอิงเกณฑ
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1. ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ของคณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษาที่รายงาน (ปการศึกษา 2552)
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ตัว บง ชี้ที่ 4.4 : รอ ยละของงานวิจั ยและงานสรางสรรค ที่ตีพิม พแ ละเผยแพร ได รับการจดทะเบีย น
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ สิทธิบัตร หรือนําไปใชป ระโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต อ
จํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
การคํานวณ
: รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

X100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 40

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
(สมศ.2.1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา....
(สมศ.2.7*) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา .........(ชิ้นงาน)
รอยละ

ป 2550
23
11
47.82

ป 2551
23
20
86.95

ป 2552
23
15
65.22

-

-

-
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ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุร กิจมีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพและเผยแพร นําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ในปงบประมาณเปน
จํานวน 15 ชิ้นงาน ดังนั้นรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 65.22 (รายการหลักฐาน 1 , 2 และ 3)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

 40 %
47.82 %
3 คะแนน
บรรลุ

 40 %
47.82 %
3 คะแนน
บรรลุ

 45 %
86.95 %
3 คะแนน
บรรลุ

 45 %
86.95 %
3 คะแนน
บรรลุ

 50 %
65.22 %
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1. ตารางรายละเอียดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ประจําป
การศึกษา 2552
2.ตารางรายละเอียดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ประจําป
การศึกษา 2552
3. ตารางรายละเอียดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ ประจําปการศึกษา 2552
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและ
วิจัย)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
การคํานวณ
: รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลตาง ๆ ในปงบประมาณที่รายงาน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอดวย)

เกณฑการประเมิน

:

X100

เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย

คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 19

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
รอยละ

ป 2550
23
3
13.05

ป 2551
23
8
34.78

ป 2552
23
22
95.65

ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีจํานวนบทความวิจัยที่
ได รับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ ชาติ หรือระดับ นานาชาติ ใน
ปงบประมาณ 2552 มีจํานวน 22 บทความ ดังนั้นรอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ 95.65 (รายการ
หลักฐาน 1 , 2 และ 3)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

 19 %
13.05 %
1 คะแนน
ไมบรรลุ

 19 %
13.05 %
1 คะแนน
ไมบรรลุ

 20 %
34.78 %
3 คะแนน
บรรลุ

 20 %
34.78 %
3 คะแนน
บรรลุ

 25 %
95.65 %
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1.ตารางรายละเอียดบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน : เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 ระดับ 1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก
สังคม โดยคณะ ฯ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพและความพรอมที่
มีอยู อาทิ คณาจารย ที่มี คุณ วุฒิและประสบการณ สูง ความพรอ มดานอาคารสถานที่แ ละปจจั ยที่ สนับ สนุน การ
เรี ย นรู ต า ง ๆ ฯลฯ ศู น ย น วั ต กรรมทางธุ ร กิ จ มี โ ครงสร า งและการบริ ห ารหน ว ยงานที่ เ ป น รู ป ธรรม ได แ ก
คณะกรรมการบริหารศูนย ฯ ผูอํา นวยการ ผูจัดการ และเจ าหนา ที่ ดําเนินงานตามภาระงานของตน จัดทํา
นโยบาย แผนกลยุท ธ และแผนดํ าเนิ นงานของการบริก ารทางวิชาการแก สัง คม มีการกําหนดหลัก เกณฑ และ
ระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชระเบียบกลางของสถาบัน ฯ คือ ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
2)
ศูน ยเพิ่ มศั กยภาพในการแขง ขัน แขง ขัน ทําหนาที่ เปน ศูน ยกลางการศึกษาวิ จัยด าน
ความสามารถในการแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิง
เปรียบเทียบกับตางประเทศของคณะบริหารธุรกิจและสถาบัน ฯ ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ รวมทั้ง
งานวิจัย ทางวิชาการในดานตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุน ความสามารถทางการแขงขัน เชน โครงการวิจัยดาน
บรรษัท ภิบ าล (Good governance) ความรั บผิด ชอบต อสั งคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social
Responsibility) มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชระเบียบกลาง
ของสถาบัน ฯ คือ ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
(รายการหลักฐาน 1-1.1)

NIDA Business School : SAR 2552

หนา 79

 ระดับ 2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด กลาวคือ คณะบริหารธุรกิจไดจัดตั้งศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อทําหนาที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมในรูป แบบของการจั ดฝ กอบรม สัมมนา การประชุม วิชาการ การวิจัย การใหคํ าปรึกษา การบม เพาะธุร กิจ
ฯลฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ เปนผูควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย มีผูอํานวยการศูนยนวัตกรรม
ทางธุรกิจเปนผูบังคับบัญชา ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ ฯ กําหนด และมีผูจัดการ ทํา
หนาที่รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(รายการหลักฐาน 2-1.1, 2-1.2)
นอกจากนี้ยั ง มีศู น ย เพิ่ มศัก ยภาพในการแข งขั น เปน อีก หน วยงานที่ ดํ าเนิ น การดานบริ ก าร
วิช าการ ทํา หนาที่เป นศู นยก ลางการศึ กษาวิจัยด านความสามารถในการแข งขั นขององคกรทางธุร กิจ ฯลฯ มี
คณะกรรมการบริหารศูนย และผูอํานวยการศูน ย เปนผูกํา หนดนโยบายการดํา เนินงานและมีผู จัดการรับผิดชอบ
การทํางานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย (รายการหลักฐาน 2-1.3)
 ระดับ 3 มีการกําหนดหลักเกณฑและ/หรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยใช
ระเบียบกลางของสถาบัน ฯ คือ ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริห ารศูนยศึกษาและ
พัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
(รายการหลักฐาน 3-1.1)
 ระดับ 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป ซึ่งดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มการแขงขันทาง
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (รายการหลักฐาน 4-4.1 )
 ระดับ 5 มีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุง การบริการทางวิช าการแกสัง คม เชน มีการปรั บ
เนื้อหาวิชาการ, การปรับเปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงิน
จากเดิมชํา ระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือ ชํ าระเงิน สด เปน การนําเครื่ องรูด บัต รเครดิตมาใช เพื่ อ
อํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม, จัดทํา web board ใน
website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
1-1.1 นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ศูนยนวัตกรรม
ทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2552
2-1.1 เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
2-1.2 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร ที่ 444/2552 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2552 เรื่อ ง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และ คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ที่ 783/2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริห ารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
2-2.3 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3-1.1 ระเบียบสถาบัน บัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒ นาวิชาการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (อางอิงขอมูลที่
ศูนยนวัตกรรทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ)
4-4.1 หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบั ติงานตามแผนที่กําหนด เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดตัวบงชี้
การคํานวณ

:
:

ปจจัยนําเขา
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการตออาจารยประจํา

จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ

X100

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
อยูระหวาง
รอยละ 1- รอยละ 14

เกณฑทั่วไป
คะแนน 2
รอยละ 15- รอยละ 24

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 25

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม
จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(สมศ.3.2) รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
รอยละ

ป 2550
23
9

ป 2551
23
17

ป 2552
23
19

39.13

73.91

82.60

39.13

73.91

82.60

ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีจํานวนอาจารยประจํา
ที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 19 คน ดังนั้นรอยละของอาจารย
ประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
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สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยป ระจํา จึงคิ ดเป น
รอยละ 82.60 (รายการหลักฐาน 1 , และ 2)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

 25 %
39.13 %
3 คะแนน
บรรลุ

 25 %
39.13 %
3 คะแนน
บรรลุ

 25 %
73.91 %
3 คะแนน
บรรลุ

 25 %
73.91 %
3 คะแนน
บรรลุ

 30 %
82.60 %
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1. ตารางรายละเอี ยดกิจ กรรม/โครงการที่อ าจารย ป ระจํ าที่ มีส  วนร วมในการให บริก ารทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
การคํานวณ : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตออาจารยประจํา
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

X100

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

เกณฑการประเมิน

: เกณฑทั่วไป

คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1- รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20- รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รอยละ

ป 2550
23
11
47.82

ป 2551
23
20
86.95

ป 2552
23
26
113.04

ในปการศึกษา 2552 ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ ดําเนินงานโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ มีจํานวน 25 กิจกรรม/โครงการ และดําเนินงานโดยศูนย
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน มีจํานวน 1 กิจกรรม/โครงการ รวม 26 กิจกรรม/โครงการ และคณะบริหารธุรกิจ
จํานวนอาจารยประจํา 23 คน ดั งนั้น รอยละของกิ จกรรมหรือโครงการบริการทางวิช าการและวิชาชีพ ที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต อ
อาจารยประจํา คิดเปนรอยละ 113.04 (รายการหลักฐาน 1 , 2 และ 3)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

 30 %
47.82 %
3 คะแนน
บรรลุ

 30 %
47.82 %
3 คะแนน
บรรลุ

 30 %
86.95 %
3 คะแนน
บรรลุ

 30 %
86.95 %
3 คะแนน
บรรลุ

 60 %
113.04 %
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1. ตารางรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ คณะ
บริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2552
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ตัวบงชี้ที่ 5.4
ชนิดตัวบงชี้

หนา 85

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

:

ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 65- รอยละ 74

คะแนน 2
รอยละ 75- รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รอยละของผูรับบริการที่ใหคะแนนความพึงพอใจตั้งแตระดับดีขึ้นไป(กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใชผลสํารวจของ ก.พ.ร. ( กรณี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชผลการสํารวจความความพึงพอใจเปนราย
โครงการ/กิจกรรมมาคํานวณเปนภาพรวม)
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการทีอยูระหวางดําเนินการ
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการทีไมมีการประเมิน

ป 2550
11
ประเมิน
ระดับสถาบัน

ป 2551
20
78.18

ป 2552
26
75.49

9
5
12

ในระดั บ สถาบั น ฯ โดยกองแผนงานไดดํ าเนิน การตามที่ ร ะบุไ วใ นคู มือการประกั น คุณ ภาพ
การศึ กษาภายในสถานศึก ษาระดับอุดมศึกษา สกอ. ซึ่ งระบุ วา สถานศึ กษาของรัฐ ใหนํ าผลการสํา รวจความพึ ง
พอใจของผู รับบริการของสถาบันฯอุ ดมศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใช
ประกอบในการรายงานตัวบงชี้นี้
ในระดั บคณะ ฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรั บบริการในกิ จกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ รอบปการศึกษา 2552 พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คิดเปนรอยละ 75.49
(รายการหลักฐาน 1 )
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน

-

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

 85 %
78.18 %
2 คะแนน
ไมบรรลุ

 85 %
78.18 %
2 คะแนน
ไมบรรลุ

 75 %
75.49 %
2 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
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องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้

หนา 87
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 :
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน

หนา 88

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
:
:
:

1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

กระบวนการ
ระดับ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 ระดั บ 1 มีการกําหนดนโยบาย และมีแผนงานรองรับ ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุรกิจ (รายการหลักฐาน 1-1.1)
 ระดั บ 2 มี การกํ าหนดกิ จกรรมหรือ โครงการที่เป นประโยชนส อดคลอ งกั บแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทั้งกิจกรรมที่สถาบัน ฯ จัดซึ่งจะมีการกําหนด
ในปฏิทินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่คณะฯ จัดตามวาระตาง ๆ อาทิ -พิธีไหวครู กิจกรรมลอยกระทง --กิจกรรมสงกรานต -กิจกรรมงานปใหม ฯลฯ
-จัดใหมี พิธีผูกขอมือรับ ขวัญนองใหมใ น
กิจ กรรมปฐมนิเทศนั กศึ กษาใหมข องโครงการ -การแสดงมุทิ ตาจิ ตต ออาจารย -จัดกิ จกรรมสรงน้ํ าพระในวั น
สงกรานต (รายการหลักฐาน 2-2.1)
 ระดั บ 3 มีการบูรณาการงานดานทํานุ บํารุ งศิล ปวัฒนธรรมกับ ภารกิจด านอื่น ๆ อาทิ ดานการ
สอน โดยกํ าหนดใหนัก ศึก ษาทํา Case Study และ Business Plan โดยมีการกลา วถึงวิถีชี วิต วั ฒนธรรม
เศรษฐกิจชุมชน เชน วิชา บธ.610 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ (รายการหลักฐาน
3-3.1)
 ระดับ 4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ
สรา งบรรยากาศศิล ปะและวั ฒนธรรมในคณะ ฯ ตามวาระและโอกาส การจัด กิจกรรมดานศิล ปวัฒ นธรรมใน
โอกาสตาง ๆ โดยคณะ ฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่องทุกป (รายการหลักฐาน 44.1, 4-4.2)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2552 ของคณะบริหารธุรกิจ
2-2.1 รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน พิธีไหวครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรม
สงกรานต กิจกรรมงานปใหม พิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ
3-3.1 เอกสารการสอน วิชา บธ.610 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
4-4.1 รูปถายการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีไหวครู การผูกขอมือรับนองใหม พิธี
บายศรีสูขวัญ ฯลฯ
4-4.2 หลักฐานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกลาว (อางอิงหลักฐานจากกลุม
การเงินและพัสดุ)
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ จํานวน 9 ตัวบงชี้

หนา 90
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ตัวบง ชี้ที่ 7.1

หนา 91

: สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดั น
มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบัน ฯ ในสวนที่เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

ซึ่งดําเนินการโดยฝายเลขานุการสถาบัน ในสวนของคณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ โดยไดดําเนินการ ดังนี้
 ขอ 1 ผูบริหาร (คณบดีและรองคณบดี) มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และ

นโยบายของคณะ ฯ
ดั งจะห็ น ได จากการที่ คณะบริ หารธุร กิจ ไดกํ าหนดทิ ศทางชั ดเจนในการเปน NIDA
Business School และกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายดังกลาว และสอดคลอง
กับทิศทางของสถาบัน ในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University
 ขอ 2 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ ฯ มากกวา ปละ 2 ครั้ง ซึ่งคณะ ฯ
ดําเนินงานโดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ซึ่งมีการกําหนดการ
ดําเนิ นงานตามภารกิจ หลัก ปล ะ 2 ครั้ ง คื อ ประมาณเดือนพฤศจิ กายน และ เมษายน ของทุ กป ผา นทางที่
ประชุมคณะ (รายการหลักฐาน 2-1.1)
 ขอ 3
มีการประชุ มกรรมการคณะอยางต่ําร อยละ 80 ของแผน ในการประชุ มแตล ะครั้ง มี
กรรมการเขารวมไมต่ํากวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการคณะอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม
 ขอ 4 จัด ใหมีการประเมิน ผลงานของคณบดีหรือผูบริห ารคณะฯ ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา ซึ่งดําเนินการโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเปนไปตามหลักเกณฑ / ระเบียบ ของสถาบัน ฯ (รายการ
หลักฐาน 3-3.1 )
 ขอ 5 ผูบริหารมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรร
มาภิบาลทั่วทั้งองคกร กลาวคือ การเปดโอกาสใหอาจารย เจาหนาที่ มีสวนรวมในการประชุมคณะและรวมแสดง
ความคิดเห็น / ตั ดสินใจในเรื่องตาง ๆ การเปดโอกาสใหมีสว นรวมจากทุก ฝา ยที่เกี่ยวของ ผูที่มีสว นไดส วนเสี ย
(Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกคณะ เชน การมีคณะที่ปรึกษา (Advisory Board), การรวมมือกับองคกร
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชนของสังคม, การเชิญผูปกครองมารวมรับฟง
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และใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของคณะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ใน
วันปฐมนิเทศนักศึกษา
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน

-

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

5 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

5 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
บรรลุ

5 ขอ
4 ขอ
2 คะแนน
ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 2-1.1 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ วาระที่ 6.4 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
3-3.1 ตารางสรุปรายละเอียดการประชุมกรรมการคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2552
4-4.1 อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล
5-5.1 -
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:
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ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินงาน 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบัน ฯ ซึ่งดําเนินการโดยกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในสว นของคณะบริห ารธุรกิ จมีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑม าตรฐาน สกอ . โดยได
ดําเนินการ ดังนี้
 ระดั บ 1 มีก ระบวนการสรรหาผูบ ริหารที่เป นระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยเป นไปตาม
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหาร ปรากฏใน ระเบียบสถาบัน วาดวยการเลือกตั้งผู
ดํารงตํ าแหนงคณบดีแ ละรอง หรือหั วหนา สว นราชการที่เ รีย กชื่ ออยางอื่น ที่มี ฐานะเที ยบเทา คณะ พ.ศ. 2549
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล) (รายการหลักฐาน 1-1.1 )
 ระดับ 2 ผูบริหาร (คณบดีและรองคณบดี) ดําเนินการบริห ารดวยหลักธรรมภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ
 ระดับ 3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบัน ดังนี้
- ตําแหนงคณบดี ผูประเมินคือ อธิการบดี
โดยใชแบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิท ธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก
- ตําแหนงรองคณบดี เลขานุก ารคณะ ผูป ระเมิ นคื อคณบดี โดยใช แบบประเมิ นประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศสถาบัน ฯ ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2545 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางประจํา ซึ่งไดตกลงกันลวงหนาและเปนที่ยอมรับกันแลว (อางอิงหลักฐาน
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล)
(รายการหลักฐาน 3-1.1, 3-1.2 และ 3-1.3)
 ระดับ 4 มี การจั ดทํ าแผนและกลไกการพั ฒนาศั กยภาพของผูบ ริหารตามผลการประเมิ นและ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน ซึ่งดําเนินงานโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการประเมิน
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ป 2550

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2551

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน

-
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ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน

1-1.1 ระเบียบสถาบัน วาดวยการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงคณบดีและรอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2549 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (อา งอิง หลักฐานจากกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
2-1.1 ระเบียบวาระการประชุมคณะ ประจําป 2552 (วาระที่ 6.4 และ วาระที่ 6.5)
3-1.1 แบบประเมิน ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบัติง านของผู ดํา รงตํา แหนง รองอธิก ารบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก (อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล)
3-1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติง าน (อา งอิง หลักฐานจากกองบริหารทรัพยากร
บุคคล)
3-1.3 ประกาศสถาบัน ฯ ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2545 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจางประจํา (อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล)

ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัด ทํา แผนการจั ดการความรูเ พื่อ มุง สูอ งคก รแหง การเรี ยนรู และประชาสัม พัน ธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรั บใช ในการพั ฒนากระบวนการจัดการความรูให เปน สวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในป 2552 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผานระดับ 2 ดังนี้

ระดับ 1 มีก ารทบทวนและจั ดทํ าแผนการจัด การความรูเพื่ อมุงสู องค กรแห งการเรีย นรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ โดยในป 2552 คณะ ฯ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการการ
จัดการความรูทั้งสิ้น 5 กิจกรรม และทําการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ โดยผานทาง
website ของสถาบัน จัด มุมความรู KM Corner บริเวณสํา นัก งานเลขานุ การคณะ เพื่อ เผยแพร ขาวสาร
กําหนดการจัดกิจกรรม ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว ตลอดจนเผยแพรขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(รายการหลักฐาน 1-1.1, 1-1.2)

ระดับ 2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอ ย
กวารอยละ 50 โดยในป 2552 คณะ ฯ ไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 5 กิจกรรม และมีการ
ดํา เนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 3 กิ จกรรม คิด เปนรอยละ
60.00 (รายการหลักฐาน 2-2.1, 2-2.2)

ระดับ 3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ
100

ระดับ 4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู

ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ

ป 2550

ป 2551

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน
ประเมินระดับสถาบัน

-

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 3
ระดับ 2
1 คะแนน

ระดับ 3
ระดับ 2
1 คะแนน

ระดับ 3
ระดับ 2
1 คะแนน
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การบรรลุเปาหมาย

ประเมินระดับสถาบัน

-

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ
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ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ ที่ 7.3 ไวที่มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ .
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของคณะบริหารธุรกิจ
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
1-1.1 โครงการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ 2552-2553
1-1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู ปงบประมาณ 2553
2-2.1 แผนปฏับัติการ ปงบประมาณ 2552
2-2.2 แผนปฏับัติการ ปงบประมาณ 2553

ตัวบงชี้ที่ 7.4

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
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3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มีผลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับสถาบัน ฯ ซึ่งดําเนินการโดยกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในสว นของคณะบริห ารธุรกิ จมีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑม าตรฐาน สกอ . โดยได
ดําเนินการ ดังนี้
 ระดับ 1 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (รายการหลักฐาน 1-1.1 )
 ระดับ 2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน การสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดิน ของตําแหนง การสนับสนุนเขา
รว มประชุ ม ฝก อบรมและหรือ เสนอผลงานทางวิช าการ การประเมินผลการปฏิบั ติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ (รายการหลักฐาน 2-1.1)
 ระดับ 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิท ธิภาพและอยูอยางมีความสุข ไดแก 1) สถาบัน ฯ จัดใหมีประกันสุขภาพจากบริษัทไทยประกัน
ชีวิต ในสวนคณะบริหารธุรกิจจัดใหมีสวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA, 2) บริการแจกฟรีหนากากปองกันเชื้อ
โรค (mask) แกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อปองกันการแพรเชื้อ โดยเฉพาะในชวงการระบาดเชื้อไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม 2009 H1 N1, 3) จัดเจลแอลกอฮอล สําหรับทําความสะอาดมือ 4) จัดสวัสดิการซื้อหนังสือ
วิชาการ, 5) สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดั บในคณะ ฯ, 6) ตลอดจนทําการปรับปรุง
สถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร ตั้งแต 1 กันยายน ถึง 29 พฤศจิกายน
2552 เพื่อสรา งบรรยากาศที่ดี ใหบุค ลากรทํา งานไดอยางมีป ระสิท ธิภาพและอยูอยางมีค วามสุข (รายการ
หลักฐาน 3-1.1 )
 ระดับ 4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน การใหทุนการศึกษาตอและทุนฝกอบรม, การไปศึกษาดูงานทั้ง
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ในและตางประเทศแกบุคลากรของคณะ, การสนับสนุนบุคลากรสายอาจารยเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ
(รายการหลักฐาน 4-1.1, 4-1.2)
 ระดับ 5 บุคลากรทุก ระดับของคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายอยางมีประสิท ธิภาพ มีความพึงพอใจ มีความมั่นใจในความมั่นคงของหนวยงาน มีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพราะ คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามที่ไดชี้แจงไปแลวในขอ 1-4
 ระดับ 6 . มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
ผลการประเมิน
ป 2550

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 แผนพัฒนาบุคลกรคณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2552
2-1.1 อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3-1
หลัก ฐานการจัด สวั สดิ การต าง ๆ ใหแกบุ คลากรทุ กระดั บ เชน สวัส ดิการประกั นสุขภาพ บริษั ทไทย
ประกันชีวิต และ BUPA สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ
ตลอดจนทําการปรับปรุงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
4-1.1 หลักฐานการใหทุนศึกษาตอ (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานบริหารและธุรการ)
4-1.2 หลั กฐานการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ (อางอิ งหลักฐานจากกลุมงาน
บริหารและธุรการ)
ตัวบงชี้ที่ 7.5

: ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

ชนิดตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
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3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2
ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

ประเมินระดับสถาบัน

ผลการประเมิน

ประเมินระดับสถาบัน

รายการหลักฐาน

ประเมินระดับสถาบัน

ตัว บง ชี้ที่ 7.6

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอแรก

: ระดับ ความสํ าเร็ จในการเปดโอกาสใหบุค คลภายนอกเข ามามีส วนร วมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน :
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1

ผลผลิต
ระดับ
:

คะแนน 2

คะแนน 3
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ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

หนา 100

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีผลงานผานระดั บ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดยได
ดําเนินการ ดังนี้
 ระดับ 1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ
1) เอกสารสิ่ง พิม พใ นรูป แบบของการจัด ทํา Brochure, Poster แผ นพั บ ป ายผา การติดประกาศ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
2) แสดงขาวสารผานทางเว็บไซด : www.nida.ac.th เชน การรับสมัครงาน การประกาศผลการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษา การประกาศผลการสอบขอเขียนพิสดาร ผลการสอบปากเปลา การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ ฯลฯ

3) วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal) และ นิตยสาร Competitiveness Review by
NIDA Business School
4) ผานทางสื่อประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ตลอดจนการเผยแพร
ขาวสารทางจดหมายขาวโดยผ านทางสมาคมศิ ษยเกาคณะบริห ารธุ รกิจ ทั้งนี้ เพื่ อเป นการเผยแพรข อมู ล
ขา วสารของคณะ ฯ ตอสาธารณะใหทราบโดยทั่วกันในวงกวา งตามวาระและโอกาสตาง ๆ เชน การรับสมัคร
นักศึก ษา การจัดกิ จกรรมบริก ารวิชาการ ความเคลื่อนไหวในวงการบริหารธุรกิ จโดยการใหสัมภาษณผานทาง
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ เชน ผานรายการ Money Talk และรายการอื่น ๆ

(รายการหลักฐาน 1-1.1, 1-1.2, 1-1.3)
 ระดับ 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วกัน
อยางนอย 3 ชองทาง ไดแก
1) การรับฟงคําติ/ชม โดย contact e-mail : nida@ac.th และ ระบบ ICS MAIL
2) ชอ งทางการรั บฟง ความเห็นในที่ป ระชุ มซึ่ง มีภาคประชาชนมาเขาร วม เชน การจั ดปฐมนิเ ทศและพบ
ผูปกครอง และ
3) ชองทางการรับฟงความเห็นจากภาคประชาชนในการจัด รายการผานสื่อ ประชาสัมพั นธ เชน รายการ
Money Talk ที่เปดโอกาสใหมีการ ถาม – ตอบ จากผูเขารวมฟงรายการ (รายการหลักฐาน 2-1.1, 2-1.2, 2-1.3)
 ระดับ 3 มีการนําความคิดเห็นไปปรับปรุงการทํางานทั้งทางตรงและทางออม โดยมีการดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรม เชน การใหบริการของเจาหนาที่ ฯลฯ
 ระดับ 4 มีที่ ปรึก ษาที่ม าจากภาคประชาชนทั้ งที่ เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การแตง ตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ (Advisory Board) คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีศิษยเกาที่มาจาก
ภาคประชาชนเป นคณะกรรมการ และมี การดํ าเนิน กิจ กรรมรว มกั นอยา งตอ เนื่ องและชั ดเจน เชน จัด ประชุ มร วมกัน
ประมาณปละ 2 ครั้ง (รายการหลักฐาน 4-1.1, 4-1.2)
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 ระดับ 5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยสมาคมศิษยเกาคณะ

บริหารธุรกิจเขา รวมการประชุมที่คณะ ฯ จัด และรวมใหขอคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุง คณะ ฯ (รายการ
หลักฐาน 5-1.1)

ผลการประเมิน
ป 2550

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 web site : www.nida.ac.th
1-1.2 Brochure, Poster , แผ นพับ, ตัว อย างคอลัม ภทางหนังสือ พิมพ สื่อ สิ่งพิม พ เรื่อง การรับ สมัครเข า
ศึกษา
1-1.3 วารสารบริหารธุรกิจ นิดา (NIDA Business Journal), นิตยสาร Competitiveness Review by

NIDA Business School

2-1.1
2-1.2
2-1.3
3
4-1.1
4-1.2
5-1.1
คณะบริหารธุรกิจ
ตัวบงชี้ที่ 7.7
นานาชาติ

website : nida@ac.th
ระบบ ICS MAIL
เอกสารการจัดรายการ Money Talk
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ (Advisory Board)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ (Advisory Board) คณะกรรมการสมาคมศิษ ยเกา
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

ชนิดตัวบงชี้
: ผลผลิต
การคํานวณ : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ทุกประเภท
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทุกประเภท
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

X 100
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เกณฑคะแนน 3 ในขอ 2 ของกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย คํานวณดังนี้
รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ดานการวิจัย
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ดานการวิจัย

X 100

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทุกประเภท

เกณฑมาตรฐาน
: เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99
รอยละ 1 – รอยละ 1.99
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัล
ดานการวิจัย
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
- จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานการวิจัย
- จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
- จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานอื่นๆ
รอยละ(ทุกประเภท)
รอยละ(เฉพาะจากรางวัลวิจัย)

ป 2550
23
2

ป 2551
23
1

ป 2552
23
2

2
-

1
-

1
-

8.69
100

4.34
100

8.69
50

ในปการศึกษา 2552 อาจารยประจําคณะบริหารธุร กิจมีจํานวน 23 คน และมีอาจารยประจําคณะ
บริหารธุรกิจที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 2 คน ไดแก
1. รศ.ดร.บุญชัย หงสจารุ ไดรับรางวัล “Best Paper Award” ในการประชุมวิชาการ “The 2009
EABR (Business & ETLC (Teaching) Conference” organized by The Clute Institute for Academic
Research on June 8-11, 2009 held at the Diplomat Hotel, Prague, Czech Republic. - เปนรางวัลดาน
การวิจัย
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2. รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวั ฒน ได รับรางวัล “คนดีสัง คมไทย ประจํา ป 2552 สาขาบริ หาร
การศึกษา” จัด โดย คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน “คนดีสัง คมไทย” โดย นิตยสารเส นทางไทย เป นรางวั ล
เกี ยรติ ยศ เพื่อประกาศเกีย รติ คุณคนดีสั งคมไทย คนดี ความดี แทนคุณแผนดิ น รายละเอียดปรากฏในสํา เนา
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ โดยนิตยสารเสนทางไทย ที่ 337/0252 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 - เปนรางวัล
ดานอื่น ๆ
ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําคณะบริห ารธุร กิจที่ได รับรางวัล ผลงานทางวิช าการหรือวิช าชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จึงคิดเปนรอยละ 8.70 และคิดเปนรอยละ 50 ของผูไดรับรางวัลเปนรางวัลดานการ
วิจัย (รายการหลักฐาน 1-1.1)
ผลการประเมิน
รายการ

ป 2550
ประเมินตนเอง

ป 2551

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ป 2552

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

เปาหมาย

-ทุกประเภท 2% -ทุกประเภท 2% -ทุกประเภท 2%-ทุกประเภท 2% -ทุกประเภท 2%
-วิจัย  50 % -วิจัย  50 % -วิจัย  50 % -วิจัย  50 % -วิจัย  50 %

ผลการดําเนินงาน

-ทุกประเภท8.70% -ทุกประเภท 8.70% -ทุกประเภท 4.34%-ทุกประเภท 4.34% -ทุกประเภท 8.70%
-วิจัย100 %
-วิจัย100 %
-วิจัย100 %
-วิจัย100 %
-วิจัย 50 %

คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

3 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน

1-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยและนักวิจัยของคณะ/สํานัก ที่ไ ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการห
วิชาชีพ ปการศึกษา 2552
1-1.2 ใบประกาศรางวัล Best Paper Award และ สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
โดยนิตยสารเสนทางไทย ที่ 337/0252 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552

ตัวบงชี้ที่ 7.8

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการการบริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินงาน
3 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
1-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยและนักวิจัยของคณะ/สํานัก ที่ไ ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการห
วิชาชีพ ปการศึกษา 2552
1-1.2 ใบประกาศรางวัล Best Paper Award และ สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
โดยนิตยสารเสนทางไทย ที่ 337/0252 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552
 ระดับ 2 มีก ารวิเคราะหแ ละระบุป จจั ยเสี่ย งที่ สง ผลกระทบหรือ สรางความเสีย หายหรือ ความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในดานตาง
ๆ คือ 1) ความแตกตางของหลักสูตรการศึกษาและปจจัยเกื้อหนุนในกระบวนการการเรียนการสอนของคณะ กับ
หนวยงานอื่น 2) ความพอเพียงของเงินในการดําเนินการตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 3) กระบวนการสรรหา
พัฒนา และรักษาบุคลากรทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน (รายการหลักฐาน 2-1.1)
นอกจากนี้ คณะบริ หารธุรกิจยังไดดําเนินการทบทวนปจจัย เสี่ยงของคณะ ฯ ในรอบปที่ผานมาและ
นําเสนอกองแผนงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงของปตอไป
(รายการหลักฐาน2-1.2)
 ระดับ 3 มี การจั ดทํ าแผนการดํ าเนิน งานโครงการ/กิ จกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ย งตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะบริหารธุรกิจ ปง บประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบั ติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุค ลากรทุกระดับใน
การบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ โดย
มอบหมายกลุมงานตาง ๆ ตามผังการแบงสวนงานคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนที่กําหนด และ
ใหนํา เสนอผูบ ริหาร (คณบดี และรองคณบดี ) และที่ ประชุ มคณะ ตามลํา ดับ เพื่อรว มพิ จารณาใหค วามเห็น ชอบ
(รายการหลักฐาน 3-1.1)
 ระดับ 4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับคณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ 2552 ตอ
สถาบัน ฯ (รายการหลักฐาน 4-1.1)
 ระดับ 5 มี การสรุปผลการดําเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ย ง และมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นําเสนอที่ประชุมคณะ ฯ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอกองแผนงาน ตามลําดับ (รายการหลักฐาน 5-1.1)
ผลการประเมิน
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รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551
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ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 3
ระดับ 3
2 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 3
ระดับ 3
2 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ 136/2553 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2-1.1 การระบุปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในดานตาง ๆ คือ 1) ความ
แตกตางของหลักสูตรการศึกษาและปจจัยเกื้อหนุนในกระบวนการการเรียนการสอนของคณะ กับหนวยงานอื่น 2)
ความพอเพียงของเงินในการดําเนินการตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 3) กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
บุคลากรทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน
2-1.2 เอกสาร เรื่อง การทบทวนปจจัยเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ
3-1.1 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับคณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
4-1.1 รายงานผลการดํ าเนิน งานโครงการ/กิ จกรรมเพื่อ ตอบสนองความเสี่ย งตามแผนบริห ารความ
เสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับคณะบริหารธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
5-1.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตัวบงชี้ที่ 7.9 :
บุคคล

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
:
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 7 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปก ารศึกษา 2552 คณะบริห ารธุ รกิ จ มีผลงานผา นระดั บ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดย
ดําเนินการตามที่กองแผนงานกําหนด ดังนี้
 ระดับ 1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมิน ผลภายในสถาบัน โดยมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 (เสนอที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ. 2552 วาระที่ 6.4), คํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2552
(รายการหลักฐาน 1-1.1, 1-1.2)
 ระดั บ 2 มี แผนงานการประเมิน ผลภายใน โดยกองแผนงานได จัดทํ าแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก ประจําปการศึกษา 2552 (รายการหลักฐาน 2-1.1)
 ระดับ 3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน ปรากฏใน
แผนปฏิบัติงาน คณะบริหารธุร กิจ ประจําปงบประมาณ 2552, คํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปงบประมาณ 2552 (รายการหลักฐาน 3-1.1, 3-1.2)
 ระดับ 4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เป าประสงค ข องแต ล ะประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ เกี่ ย วของกั บหน วยงานให เชื่ อมโยงกั บ เปาประสงค และประเด็ น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยทําการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการบริหารสถาบัน (พ.ศ. 2550-2552) กับโครงการ
ของคณะบริหารธุรกิจ และจัดทําเอกสารโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ
2552 คณะบริหารธุรกิจ (รายการหลักฐาน 4-1.1, 4-1.2)
 ระดับ 5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิท ยาลัยอุดมศึกษาในระดับคณะ
หรือเทียบเทา ปรากฏในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ฯ ประจําปงบประมาณ 2552 ซึ่งเสนอ
ตอสถาบัน ฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําคํารับรองระดับสถาบันและเสนอตอ ก.พ.ร. และการจัดทําเอกสาร
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรก ารพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2552 คณะบริหารธุรกิจ
(รายการ

หลักฐาน 5-1.1, 5-1.2)

 ระดับ 6 มี ระบบในการติดตามผลการดํ าเนิน งานตามตัวบงชี้แ ละเป าหมายตามคํารับ รองของ
ผูบริหารระดับตางๆ โดยในปงบประมาณ 2552 สถาบัน ฯ กําหนดใหทุกคณะ / สํานัก / หนวยงาน รายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) รอบ 6 เดือน, รอบ
9 เดือน และรอบ 12 เดือน นําสงกองแผนงานรวบรวมและดําเนินการ สง กพร. ตอไป (รายการหลักฐาน 6-1.1)
 ระดับ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง โดยการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร (คณบดีคณะบริห ารธุรกิจ) รอบ 6
เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (รายการหลักฐาน 7-1.1)
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 ระดับ 8 มีการนําผลประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เชนระบบทดแทนภาระงานสอนของอาจารย การพิจารณาความดีความชอบประจําป ฯลฯ
(รายการหลักฐาน 8-1.1)

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 8
ระดับ 8
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552
1-1.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2552
2-1.1 แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก ประจําปการศึกษา 2552
3-1.1 แผนปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2552
3-1.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2552
4-1.1 เอกสารการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการบริหารสถาบัน (พ.ศ. 2550-2552) กับโครงการของคณะ
บริหารธุรกิจ
4-1.2 เอกสารโครงการสนับสนุน ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจํ าปงบประมาณ 2552 คณะ
บริหารธุรกิจ
5-1.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2552
5-1.2 เอกสารโครงการสนับสนุนยุท ธศาสตรการพัฒนาสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2552 คณะ
บริหารธุรกิจ
6-1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 รอบ 6
เดือนรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
7-1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 รอบ 6
เดือนรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
8-1.1 อางอิงหลักฐานจากกองบริหารทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3
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มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก
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มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน ระดับ 7 ดังนี้
 ระดับ 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน
(รายการหลักฐาน 1-1.1,1-1.2,1-1.3,1-14.)
 ระดับ 2 มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
เงินทุนคณะ และที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ ตามลําดับ โดยมีการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป
จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน การพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับประจําปใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ
บริหารธุรกิจ โดยจัดหาเงินงบประมาณแยกเปน 2 แหลง คือ เงินงบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรรจากสถาบัน ฯ
รวมเงินงบอุดหนุน และมีการจัดหาทรัพยากรจากเงินนอกงบประมาณอีก 1 แหลง ซี่งประกอบดวยรายรับจากการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ จากการฝกอบรม การบริการทางวิชาการ ฯลฯ มีการรายงานสรุปการ
ติดตามการใชจายเงินรายไดไตรมาสใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
(รายการหลักฐาน 2-2.1, 2-2.2, 2-2.3)
 ระดับ 3 มีการจัดทํา ระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานสรุปรายการขอเบิกของหนวยงาน รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหว
ของบัญชีเงินฝาก รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน และรายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน
อิงจากงบทดรองในระบบ MEIS ของสถาบัน ฯ คณะกรรมการเงินทุน คณะรายงานทางการเงิน ประกอบการ
พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ง าน และใช ป ระกอบการพิ จ ารณาวางแผนการใช เ งิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ (รายการหลักฐาน 3-3.1, 3-3.2)
 ระดับ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยจัดทํารายงาน
การเงินรายเดือน เชน รายงานแสดงสถานะการใชจายงบประมาณ เสนอที่ประชุมคณะทุกเดือน
(รายการหลักฐาน 4-4.1)
 ระดับ 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และ ความมั่นคงของคณะฯ อย างตอ เนื่อง เชน มีก ารจัดทําสรุ ปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
และเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของสถาบัน มีการใชขอมูลทาง
การเงิน สรุป การใช จายเงิน จากการสรุป การใช จายเงิน งบประมาณจํา แนกเปน รายเดือน และหมวดรายจาย มา
วิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน ฯ (อางอิงขอมูลระดับสถาบันฯ) คือ 1) สิน ทรัพย
ถาวรตอนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 2) คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 3)รอย
ละของเงิน เหลือ จายสุ ทธิ ตองบดําเนิ นการเพื่อเป นข อมูลรวมพิ จารณาการทํางานตาม แผนและตั ดสิ นใจการใช
จายเงินเพื่อใหสถาบันมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยางตอเนื่อง (รายการหลักฐาน 5-5.1)
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 ระดับ 6 หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบี ยบและกฎเกณฑ ที่ส ถาบัน กําหนด โดยมีสํ านั กงานตรวจสอบภายในและมีผู ตรวจสอบบั ญชี ประจํ าป ของ
หลักสูตรภาคพิเศษตาง ๆ และหลักสูตรนานาชาติ ทําหนาที่ติ ดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไปตาม
ระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีรายงานผลการตรวจสอบจากผูตรวจสอบประจําป เพื่อให
มีการควบคุมการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบของราชการ (รายการหลักฐาน 6-6.1)
 ระดั บ 7 ผูบริหารระดับ สูงมีการติด ตามผลการใชเงินใหเป นไปตามเปาหมาย และนําข อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสิน ใจ กล าวคื อ ที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ / ที่
ประชุมคณะบริหารธุรกิจมีมติใหนําเงินนอกงบประมาณมาปรับปรุงอาคารสถานที่ หองเรียน สํานักงานคณะ ฯลฯ
(รายการหลักฐาน 7-7.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน (อางอิงหลักฐานจากกลุมการเงินและพัสดุ)
1-1.1 แผนกลยุทธคณะบริหารธุรกิจ
1-1.2 แผนปฏิบัติงานประจําป
1-1.3 การเชื่องโยงวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรสถาบัน
1-1.4 รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ
2-2.1 คําขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2551
2-2.2 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ
2-2.3 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ
3-3.1 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน
3-3.2 รายงานการเงินประจําเดือน
4-4.1 รายงานการเงินประจําเดือน
5-5.1 รายงานการเงินประจําเดือน
6-6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป
7-7.1 รายงานการเงินประจําเดือน
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ตัวบงชี้ที่ 8.2

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

ชนิดตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน:
ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน

หนา 112
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4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน

(อางอิงการประเมินระดับสถาบัน)

ผลการประเมิน

(อางอิงการประเมินระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

(อางอิงการประเมินระดับสถาบัน)

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย

4 ขอแรก
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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3. มีก ารกํ า หนดมาตรฐานตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ คุ ณ ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุ ณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสง เสริมการสรางเครือ ขา ยด านการประกัน คุณภาพการศึ กษาระหวางหนว ยงานทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ดังนี้
 ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน ประกอบดวย 1) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 2) เกณฑ / ดัชนี การ
ประกันคุณ ภาพและการประเมินคุณภาพ 3) กระบวนการในการดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึ กษา 4)
ผูบริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 5) การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก
(รายการหลักฐาน 1-1.1, 1-1.2, 1-1.3 )
นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังไดทําการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จัดสงกอง
แผนงาน ปรากฏใน รายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะ : คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตปการศึกษา 2548-2551 (รายการหลักฐาน 1-1.4)
 ระดับ 2 มีการกําหนดนโยบายและให ความสําคัญ เรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดย
ไดดําเนินการ ดังนี้
2.1 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2552 ทําการ
กําหนดนโยบายการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาและใหค วามสํ าคัญ โดยการจัด ทําแผนการปฏิ บัติ งาน
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ประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ป การศึกษา 2551 และนํ าเสนอผู บริ หารระดั บคณะ (คณบดีและรองคณบดี ) เพื่ อ
พิจารณา
2.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552 นําเสนอ
ผูบริห ารระดับ คณะ (คณบดีและรองคณบดี ) เพื่อ รว มพิจารณา แนะนํ า และไดรับความเห็น ชอบจากที่ป ระชุม
คณะ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552
2.3 การมีสวนรวมจากภาคีภายในไดดําเนินการโดยมอบหมายกลุมงานตาง ๆ ตามผังการแบง
สวนงานคณะบริห ารธุร กิจรับผิด ชอบดําเนินงานตามแผนที่กํ าหนด และใหนําเสนอผูบริห าร (คณบดีและรอง
คณบดี) และที่ประชุมคณะ ตามลําดับ เพื่อรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.4 การมีส วนรวมจากภาคีภ ายนอกได ดําเนิน การโดยประสานงานกับ กองแผนงาน สถาบั น
บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตรใ นเรื่อ งงานประกั นคุ ณภาพการศึก ษา และดํ าเนิน งานตามนโยบายของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกรอกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบฐานขอมูล
การประกัน คุณภาพการศึกษา ระดั บอุดมศึกษา - CHE Q A ONLINE SYSTEM
รวมถึงการที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดนําระบบฐานขอมูล เพื่อการประกันคุ ณภาพการศึกษา - QAIS จากมหาวิทยาลั ย
แมโจมาใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
(รายการหลักฐาน 2-1.1, 2-1.2, 2-1.3)
 ระดับ 3 มีก ารกําหนดมาตรฐานตัวบ งชี้ และเกณฑ คุณ ภาพที่ สอดคลองกั บมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน คุณภาพภายนอก กลาวคือ คณะฯ ได
นําคูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 จัดทําโดยกองแผนงาน ซึ่งมีการกําหนด
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา - สกอ. กําหนด และยังครอบคลุมและสอดคลองกับ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินตัวบงชี้ ของ สํา นัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (องคการมหาชน) - สมศ.
ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศ ทางการพัฒนาของสถาบัน ฯ โดยครอบคลุมป จจัยที่มีผ ลตอคุณภาพอย าง
ครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ. สกอ.
และ กพร. (รายการหลักฐาน 3-1.1, 3-1.2)
 ระดับ 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) โดยคณะ
บริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามนโยบายของสถาบัน ฯ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถาบัน ฯ ไดมีการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้มาตั้งแตปการศึกษา 2547 และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (รายการหลักฐาน 4-1.1)
 ระดับ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระดับคณะ เชน นํา
ผลการประเมินการเรี ยนการสอนมาปรับ ปรุงวิธีก ารสอนในแผนการสอนภาคการศึ กษาถั ดไป ตลอดจนถึ งการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการทํางานและการบริหารจัดการอื่น ๆ (รายการหลักฐาน 5-1.1)
 ระดับ 6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกัน
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน ไดแก การที่สถาบัน ฯ นํา ระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ -
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QAIS ของ มหาวิทยาลัยแมโจ มาใช และดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
การกรอกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ตามระบบฐานขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา - CHE Q A ONLINE SYSTEM (รายการหลักฐาน 6-1.1)
 ระดับ 7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 5
ระดับ 6
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 6
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 6
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 6
ระดับ 7
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 6
ระดับ 6
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 คําสั่งตังตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ - คณะบริหารธุรกิจ
1-1.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
1-1.3 คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 กองแผนงาน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1-1.4 รายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะ : คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตปการศึกษา 2548-2551
2-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ - คณะบริหารธุรกิจ
2-1.2 แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551
2-1.3 รายงานการประชุมคณะ วันที่ 2 ตุลาคม 2552 วาระที่ 6.4
3-1.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
3-1.2 คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 กองแผนงาน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4-1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2547-2551
5-1.1 หลักฐานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระดับคณะ อาทิ เอกสารประกอบการสอน
6-1.1 Website : www.nida.ac.th /qais และ www.mua.go.th
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ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 - 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งในระดับสถาบัน
และระดับคณะ ดังนี้
 ระดับ 1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยผานทาง
website : www.nida.ac.th เพื่อเผยแพรความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาไดมีความรูความ
เขาใจในเรื่องดังกลาว (รายการหลักฐาน 1-1.1)
 ระดับ 2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
โดยฝายกิ จการนั ก ศึ กษาและสวัส ดิ การไดจั ด ทําเอกสารขั้ น ตอนการจั ด ทําโครงการและแบบฟอรมการเขี ย น
โครงการ แบบประเมิ นผลโครงการ เพื่อใหนักศึ กษาไดนํา ไปใช ในการขอจั ดทํา โครงการกิจกรรมของนักศึ กษา
(รายการหลักฐาน 2-1.1)

 ระดับ 3
มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดานการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการในการใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน
การสอนทุกวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารยนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการสอน
ดานการประเมินผลหลักสูตร ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาและ
ศิษยเกา ในเรื่องการเรียนการสอน การใหบริการการศึกษา และภาพรวม
(รายการหลักฐาน 3-1.1)
 ระดับ 4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนในรายวิชา ดวยการประยุกตใช PDCA ในการพัฒนาคุณภาพ
โครงการ โดยเริ่มตั้งแตกําหนดใหมีผูรับผิดชอบแตละโครงการ/กิจกรรม จัดทํางาน แลววัดประเมินผลงาน
(รายการหลักฐาน 4-1.1)
 ระดับ 5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
 ระดับ 6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการและใน
สวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
 ระดับ 7 มีก ารนํ าผลการประเมิน ไปพั ฒนากระบวนการให ค วามรู แ ละกลไกการดํ าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 6
ระดับ 6
3 คะแนน

ระดับ 6
ระดับ 4
2 คะแนน

ระดับ 4
ระดับ 4
2 คะแนน

ระดับ 4
ระดับ 4
2 คะแนน

ระดับ 4
ระดับ 4
2 คะแนน
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บรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

บรรลุ
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บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 www.nida.ac.th
2-1.1 อางอิงหลักฐานจากฝายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ
3-1.1 ผลประเมินการสอนทุกวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา (อางอิงหลักฐานจากกองแผนงาน)
4-1.1 รายงานของนักศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอน

ตัวบงชี้ที่ 9.3

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอยาง
ตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
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3. มีรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกัน คุณภาพที่ หนวยงานพัฒ นาขึ้น หรือ มีการจัด ทําแนวปฏิบั ติที่ ดี เพื่ อการเป น
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ดังนี้
 ระดับ 1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง กลาวคือ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ทํา
หน า ที่ ดํ าเนิ น งาน/กิ จ กรรม/โครงการที่ ส ง เสริ มสนั บ สนุ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อถ ายทอด
แลกเปลี่ ย น ทํ าความเข าใจในองค ค วามรู ข องระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและให ทั น การ
เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงของ สมศ. สกอ. กพร. เพื่อใหบุคลากรทุกคนในคณะ ฯ มีความรูความเขาใจ มี
ทักษะ ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ ฯ ใหเขมแข็ง (รายการหลักฐาน 1-1.1)
นอกจากนี้ คณะ ฯ ยัง ไดทําการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษา จัด สงกอง
แผนงาน ปรากฏใน รายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะ : คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตปการศึกษา 2548-2551 (รายการหลักฐาน 1-1.2)

 ระดับ 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน โดยไดดําเนินการกรอกขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบฐานขอมูล การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา - CHE Q A ONLINE SYSTEM รวมถึงการที่สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตรไดนําระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา - QAIS จากมหาวิทยาลัยแมโจมาใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ (รายการหลักฐาน 2-1.1)
 ระดั บ 3 มี รายงานผลการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในตอหนว ยงานที่เ กี่ย วของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่ กําหนด โดยจัดทํารายงานผลการประเมิน ตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมิน
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คุณภาพภายในจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมินไปยังสถาบัน ฯ
ภายในระยะเวลาที่สถาบัน ฯ กําหนด ทุกประการ (รายการหลักฐาน 3-1.1)
 ระดับ 4 มี การนํา ผลการประเมินไปใชใ นการปรับ ปรุ งการดําเนิ นงานของหนวยงานอย าง
ตอเนื่อง ไดแก 1) ดานแผนงานและกลยุทธ 2) ดานวิชาการ งานสอน และวิจัย 3) ดานการบริการวิชาการ
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5) ดานการพัฒนาบุคลากร 6) ดานงบประมาณ 7) ดานอาคารสถานที่
(รายการหลักฐาน 4-1.1)
 ระดับ 5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ โดยจากการที่คณะฯ ไดดําเนินการขอเขารับการ
รับรองของ AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business - ซึ่งเปนหนวยงานที่
ทําหนาที่ใหการรับรองวิทยฐานะในสาขาบริหารธุรกิจและบัญชีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการดําเนินงานขอรับรองของ AACSB นี้ คณะ ฯ ไดนํา Standard 18 ของ AACSB มา
จัด ทํา นวั ตกรรมดา นการประกั นคุ ณภาพเพื่อ ควบคุม คุณ ภาพในการดํา เนิ นงานภายในของคณะ เช น ควบคุม
คุณ ภาพการเชิ ญอาจารยผู สอนจากภายนอกโดยกําหนดใหอาจารยภายนอกตอ งมีผลงานวิจัยด วย, การสรา ง
แบบฟอรม ในการ สอบ ORAL EXAMINATION เพื่อชวยใหทํางานไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น เปนตน
(รายการหลักฐาน 5-1.1)
อนึ่ ง ในส ว นของระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน นั้ น คณะ
บริหารธุรกิ จ ไดทํา การวิเคราะหและจัดทํารายงานเสนอตอกองแผนงาน ดังรายละเอียดปรากฎในรายงานผล
เรื่อง “ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง
: ผลตอคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต และ ผลตอการบริหารจัดการ” (รายการหลักฐาน 4-1.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 4
ระดับ 4
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
3 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
1-1.2 รายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะ : คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตปการศึกษา 2548-2551
2-1.1 Website : www.nida.ac.th และ
www.mua.go.th
3-1.1 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2552
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4-4.1 รายงาน เรื่อง “ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อยางตอเนื่อง : ผลตอคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต และ ผลตอการบริหารจัดการ”
5-5.1 รายงาน NIDA Business School, AACSB International Accreditation Plan, May 2010 : Gap

Analysis Action Plan : Standard 18 (Page 59)
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมิน
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นับจากหนาตามยาว เวนไว 19 หนา สําหรับตาราง excel
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ภาคผนวก ก , ข

แยก file ตางหาก

ภาคผนวก ก รายงานผลการประเมิน
ภาคผนวก ข COMMON DATA SET
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